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...“and that govemment of 

the people, by the people, for 

the people, shall not periab 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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Baigtas Anglų-Rusų Ginčas Dėl Graikijos
Klaipėdoj Vien Rusiški Laivai;

Baltijos Žuvys Irgi 'Nusavintos'
---------------------- i tuoti. Seržantai Nazarovas

(“Draugo” Specialaus Korespon- įr Oblatajevas šventosios 
denio Europoje Pranešimas). j vai8Čiuje su?a,ukė net 42

1 žvejų susirinkimus. Nieko 
Klaipėdoj irgi subruzdo sau. Jei taip toliau tęsis, 

artėjant rinkimams. Jie jau tai žvejams nebus laiko ka- 
nebe taip toli. Saldainiu 1 da eiti j jūrą tinklų užmes

ti. Jie patys jau sėdi tin-fabrikas “Gegužės 1 diena” 
ir mėsos fabrikas ragina 
darbininkus lenktyniauti dar 
be ir iki rinkimų dienos iš- 
pildvti darbo normą.

Prekybos uosto laivu iš- Į 
krovikų kolektyvas giriasi, . ...
kad jie iškrovė laivą "Vol- Įdavo ’ jur’ mesdavo tin 
ga” per 72 valandas, o dar
bininkas Bedenskis pagiria-

klucse.
Žvejas Negali Vienas 

Išplaukti Jūron
Praėio žveiams tie auksi

niai laikai, kada i i s išnlank-

mas už tai. kad nėr vieną 
savaitę su kranu iškrovė 42 
vagonus. Jeigu vagonai su 
kranu yra iškraunami, tai 
tam. kad būtų pakrauti j 
laivą, o su laivu neveš gi 
prekes į Šiaulius ar i Pane
vėžį. Reiškia, tie 42 vago
nai “išplaukė” į Rusiją, 
nes uoste nėra nei vieno 
svetimtaučio laivo.

Prieš karą Klaipėdoj prie 
krantinės prisirišus galima 
labai dažnai buvo pamatvti 
įvairiu tautu laivus: anglu.

kla ir prisiberdavo savo 
valtin sidabriniu žuveb’u. 
kurias Palangoj ar Klaipė
doj išmainvdavo ’< skam
bantį pinigą, už kurį nusi
pirkdavo naujų tinklu, žmo-

DARBININKŲ-DARBDAVIV PATARIAMOJI KOMISIJA Anglija Priėmė Rusų Pasiūlymą 
Padėti Visą Ginčo Reikalą į Sali

LONDONAS, vas. 6.—Anglija šį vakarą priėmė rusų 
pasiūlymą padėti į šalį Rusijos iškeltą ginčą dėl Graiki
jos.

Nariai darbininkų-darbdavių patariamo-kairės į dešinę: H. W. Steinkrauss, prez. 
sios komisijos susirinkę posėdžiui darbo’ Bridgeport Brass Co.; B. Shishkin, AFL

nni oUrnio • departamente sostinėje. Sėdi, iš kairės į ekonomas; N. H. Cruikshank, AFL direk-
"a,‘ Sllk° Jkarelę- T ir dešinę: V. P. Ahearn, sekr. Sand and Gra-J- torius socialinė® apdraudos veiklas; H. W.

daįkty-^ vėl Ass’n.; F. P. Fenton, AFL organiza- Payne, CIO audeklinių darbininkų unijos;
vimo direkt?rius. D garnoff rcA prez.; W. M. VVinans, Uninon Carbide and Car-
E. L. Warren, U.S. tarpininkavimo tarny- bon Corp.; C. O. Skinner, Auto Aviation
bos; C. S. Golden, CIO plieno darbininkų Parts, Ine.; F. Tobin, Int’l. Teamsters
unijos prezidento pavaduotojas; L. Hali, Brotherhood, ir G. LeRoy, ClO-elektros
vice prez. McGraw Hill leidyklos. Stovi, iš darbininkų unijų atstovas Washingtone.

(Acme Telephotc).

Dabar žvejas neturi teisę 
pavieniui išplaukti jūron. 
Tur būt bijo, kad nenabėg- 
tų Švedijon su savo valtimi. 
Grįžus iš žvejybos viską 
reikia atiduoti kooperatyvan 
iš kurio jis pats su kortele 
gauna keletą žuvelių mais
tui.

Šventosios žvejai iškėlė
vokiečiu, švedu, norvegu, i reikalavimą, kad jiems būtų
prancūzu. "Užklvadavo net 
ir Graikijos ar Bolivi jos lai
veliai Dabar, ant laivu nle- 
vė°uoja vien tik raudonos 
vėliavos. Svetimiesiems nė
ra ko ten ieškoti. 
Komunistai Plečia Veikimą

Klaipėdos komunistai gi
riasi, kad jų eilės kasdien 
vis didėjančios žymiais vei
kėjais, kaip tai Grodenskiu, 
Grigaitiene, Jakūnu, Luko
šių, žežiene, Ostrausku, Gri 
galaite. Jie turi savo tarpe 
“politruką” pulk. Jirną, 
kuris padedamas Įeit. Gorš- 
kovo ir serž. čukamenko, 
organizuoja paskaitas ka
riams.

Pasirodo, kad visame pa-

pakeisti tinklai, nes su da
bar esančiais jie negalį iš
stumti nustatytos normos, 
jiems reikia* naujų kuterių, 
reikia benzino ir alyvos mo
torams, daug ko reikia, ta
čiau jie vis dar tebelaukia.

Gamina Verpalus, Bet 
Nėra Rūbu

Su viskuo ranku Lietu
voje, bet sunkiausiai bus, NEW YORKAS. vas. 6, 
tur būt. tai su rūbais. Ūki- Sustreikuoti traukiamieji Lai

ODT Perėmė Sustreikuotus Laivus,
Sako Jie Šiandien Pradės Plaukioti
NEW YORKAS, vas. 6.—AFL-ILA vadai šiandin sakė 

darbininkai nubalsavo toliau streikuoti ir negrįžti į dar
bą, nežiūrint to, kad valdžia perėmė jų sustreikuotas tug- 
boat įmones. Jie nenorėjo pasakyti kiek iš 3.500 darbi
ninku balsavo tuo reikalu, bet minėjo, kad balsavimas 
buvo 451 prieš grįžimą, ir 250 už.

Lawrence C. Turner, valdžios paskirtas operuoti sus
treikuotus laivus, sakė ryt dieną bus pradėta veikti, ne
žiūrint ar darbininkai grįš darban, ar ne.

---- o----
Case bylius įsteigtu naci

onalinę tarpininkavimo ko- 
ninkai dar sugeba namuose vaį New Yorke uosto buvo misiją turinčią teise isikiš- 
slaptai išsiausti ir jei ne- gįanden valdžios perimti ti į didžiuosius darbo gin- 
parduoda. tai patvs sune- tam, kad išvengti sutrukdy-' įr uždrausti streikus ar 
šioja, tačiau miestiečiui tai mo pristatyme reikalingo fabrikų uždarymus per 30 
trumpa. Krautuvėse nėra maisto ir kuro New Yorko'
audeklų. miestui.

Nors Klaipėdos verpalų

dienų. Jis taipgi leistu var
toti teismų draudimus prieš

Tų laivų vairuotojai pir-. darbininkus ar darbdavius; 
madieny pradėjo streiką uždraustų pikietavima jėga;fabrikas giriasi, kad per 

jūry tarpe Klaipėdos, Pa- į dieną su 11,000 verpetu Pa
langos ir Šventosios stovi 1 gamina vieną toną verpalų 
rusų kariuomenė, kurie ne- Tačiau žmonės klausia, kur
pasitenkina vien paprastu yra tie verpalai, jei jų je $110 iki 57* ir iaįsnįU0.
garnizonų gyvenimu, bet niekad nemato, ar nėra vien Įįems vairuotojams nuo
stengiasi sueiti kontaktan tik statistika. Pas rusus tas 42 £ki $1.85 valandai,
su gyventojais ir juos agi- viską įprasta. Vyt. Arūnas Į^yta Negrįžti

Streikuojantiems darbinin
kams vadovybės įsakyta 
negrįžti į darbą kol nebus 
specialiam susirinkime nu
tarta ką dabar daryti ir 
kaip atsiliepti į darbo sekr. 
Schwellenbach prašymą grjž 
ti darban.

Naciai Pavogė 21,436 Vagonus Meno 
Brangenybių iš Vakarų Europos

NUERNBERGAS, vas. 6. 
— Prancūzijos prokuroras 
šiandien pareiškė tarptauti
niam militariniam teismui, 
kad vokiečiai pavogė 21,- 
436 vagonus meno brange
nybių iš vakarinės Europos, 
inimant piešinius, retas kny 
gas, skulptūras ir brangak
menius.

Prancūzai sako vokiečiai 
teigė, kad toks vogimas tu
ri būti skaitomas tik apmo
kėjimu už “pasiaukavimą 
kare prieš žydi ją.” Feld n. 
Wilhelm .Keitei, von Ribben

Svarsto Apkaltinimą 
Pramonininkų 

Tuo tarpu, britai prane
šė, kad dabar svarstoma 
galimybė apkaltinti ir teis
ti didžiuosius nacių pramo
nininkus ir finansininkus. 
Yra žinoma, kad Amerika 
interesuojasi tokios bylos 
užvedimu.

KALENDORIUS 
Vasario 7 d.: Šv. Romu

aldas; senovės: Ramutis ir 
švitrigėlė.

reikalaudami 40 valandų sa
vaitės vietoj dabartinės 43 
valandų; algų pakėlimą nuo

Streikų Kontrolės
Bylius Lengvai Praeis
WASHINGTON. vas. 6.— 

Atstovų rūmai 197 balsais 
prieš 115 bent laikinai už 
gyrė ginčytiną Case bylių 
streikų kontroliavimui. Tai 
buvo paskutinis “išbando
mųjų balsavimų” tos bylos 
reikalu.

Byliaus priešai pripažįsta,Vasario 8 d.: šv. Jonas iš 
trop ir Arthur Seyss-Inąuart Matha; senovės: Dormantas. į kad jie neturi progos jį nu
buvo kaltinami tiesiogine 1 galėti, ir mano, kad jis bus
atsakomybe už tą vagiliavi-Į ORAS
mą. i Giedra ir šalta.

LONDONAS, vas. 6. — 
Patikimi šaltiniai sakė An
glijos valdžia atn.etė dabar
tinėje formoje pasiūlymą 
baigti Jungtinių Tautų kri
zę dėl Graikijos, ir įgalio
jusi užsienių sekr. Bevin 
bandyti išgauti kitokį kom
promisą.

Vakar naktį išdirbta for
mulė numatė padėjimą į ša
lį Rusijos kaltinimo, kad 
britų karių buvimas Graiki
joje sudaro pavojų pasaulio 
taikai. Apsaugos komisijos 
prez. N. J. O. Makin iš Aus

tralijos sakė taryba išklau
siusi visų argumentus.

Atmetė Pasiūlymą Dėl 
Karo Kriminalistų

Abu Bevin ir Višinskv, 
sovietų, delegatas, sakė jie 
turės atsiklausti savo vy
riausybių naujų instrukcijų.

Bendras komitetas šian
dien padėjo į šalį Urugva
jaus rezoliuciją prieš mir 
ties bausmę karo krimina
listams. Sovietų delegacija 
smarkiai priešinosi tam pa
siūlymui.

Išgelbėjo Visus 496 Nuo Laivo Yukon
KETCHIKAN, Alaska, vas. o kiti jau yra Sewarde arba 

6. Ketchikan Chronicle ra- j ant kįtų iaįVų, kurie plau- 
ponavo, kad visi 496 asm® ki . Seward
nys buvo įsgelbeti nuo su-,
dužusio laivo Yukon, kuris’ (Washingtone pakraščių 
audroje užvažiavo ant ak- sargyba pranešė gavusi ra-

7urfai Dactrnlko 'Ifara' menų Johnstone įlankoje ir 1 portą iš savo laivo Gędar,zyoai rasKeine har? perlūž0,t dvi daiis kuris sakęs visi 496 asme.
Prieš Britus Palestino1 Apie 100 išgelbėtųjų buvo nys buvo sėkmingai iškelti 

‘ iškelti į netolimą pakrantę, iš Yukon.)
JERUZALE, vas. 6. — i -----------------------------------------

EfSŠS S,“S Homma Sako Kalias už Mirties Eisena
“karo deklaraciją” prieš
britus valdininkus Palesti- MANILA, vas. 6. Lt. gen. 
noje. Išdalintuose lapeliu o- Massaharu Homma po ap- 
se, “Izraelio laisvės kovo- klausinėjimu šiandien prisi- 
tojai” pareiškė jų pasekė- patino, kad jis davęs jsa- 
jaį: kymą. dėl 70,000 amerikie-

Išgaus žydų įleidimą į Pa- čių karo belaisvių mirties 
lestiną; atakuos britų gin- eisenos, ir pridūrė: “Aš esu 
kluotas jėgas Palestinoje moraliai atsakingas už vis- 
“be paliovos”; nubaus “bri

mirė tos eisenos iš Bataan į 
Camp O’Donnell metu.

Belaisviai Nerūnė’o 
Paklaustas ar jis kada 

nors atsiklausė aire karo 
belaisvių sveikatą, Homma 
atsakė “ne.” Jis pripažino 
girdėjęs, kad apie tūkstan-

tus prispaudėjus,” ir suor
ganizuos civilinį nepaklus
numą visoje Palestinoje.

U.S. Ruošia Naują 
Kainu Nusistatymą

WASHINGTON. vas. 6 —

ką įvykusį po mano Roman- kasdiena mir
da.”

Septyniolika tūkstančių
davo O’Donnell stovykloje, 
ir žinojęs, kad tai nenorma-

amerikiečių ir filipiniečių l lu, bet nieko nedaręs.

Pertrauka Lyg Nurodo Teigia Janonį) 'Vėju' 
Pauley Pasitraukimą 1 Pranešimas Girdėtas

uždraustų bcikotavimą, ir Vardu necituojamas valdi- j WASHINGTON. vas. 6. —
numato cvilines bvlas prieš 
by kurią pusę sulaužančią 
sutartį.

Byliaus rėmėjai gavo aks- Kitas informantas sakė. ta- 
tino ats. Pace (Dem., Ga.) i čau. kad vėlai vakar kilo 
pareiškimu, kad Amerikos nesutikimų, kurie privers 
ūkininkai gali sustreikuoti tą pranešimą atidėti, 
jeigu Kongresas nepraveš Abu sutiko, tačiau, kad 
griežtą bylių suvaldymui
darbo ginčų.

ninkas sakė Baltieji Rūmai j Kova dėl Edwin W. Pauley 
gali šiandien paskelbti nau- į paskyrimo laivyno pasekre- 
jają kainu-algų formulę. J torium šiandien apsistojo, 

pasirodž’us ženklams, kad 
kiti administracijos vadai
nori, kad jo nominacija bū
tų atšaukta. Vidaus sekr.

WASHINGTON, vas. 6.— 
Kapt. A. D. Kramer pareiš
kė Pearl Harbor komisijai, 
kad jis žinąs, jog japonų 
“vėjų” pranešimas buvo pa
čiuptas 1941 m. gruodžio 4 
d., bet kad iš to japonu pra
nešimo suprasta, kad japo-

valdžios nusistatymas dėJ įrodė, kad Pauley siūlė su- 
plieno kainų kėlimo—rakto keltį fondą demokratų par- 
baigimui 750,000 CIO plieno tijai, jeigu valdžia sustotų 
darbininkų streiko--bug pa- 1 bandžiusi teismo keliu nusa- 
skelbtas kartu su naująja vinti aliejines žemes po van- 
kainų formule. deniu krašto pakraščucse.

Ickes vakar savo užrašais nai kariaus Angliją, o ne 
Ameriką.

Kapt. L. F. Saffcrd anks-

Skerdyklos Nepasisako
Dėl Rekomendacijos

Ar keturios didžiosios 
skerdyklos priims faktų ty
rimo komisijos rekomenda
ciją darbininkų algų pakė
limui yra atviras klausimas. > famt kad padėti badaujantiems Europos žmonėms.

čiau liudijo ir pripažino, 
kad jis sulaužęs laivyno 
taisykles, kuomet jis bandė 
pravesti kampaniją išteisin
ti adm Kimmel’į nuo kal
tės už Pearl Harbor nelai
mę.

Raportuojama, jog komisija 
rekomenduos pakelti alga 
16 centų valandai.

CIO Vadovybė Sueina
DETROITAS, vas. 6. — 

General Motors ir automo

Vėliausių Žinių Santrauka
—Prez. Trumanas pranešė, kad bus suvaržomas .javų ■ . . i» • i * • 

vartojimas gėralų gamybai ir visiems kitiems tikslams AUtOuUSŲ VBITUOlOJBI

Užbaigė Savo Streiku—Jungtinių Tautų delegatai vakar išrinko 14 numaty
tų 15 teisėjų naujam pasauliniam teismui.

—Armija ir laivynas prašė ODT pristatyti vyrų opera- 
vimni perimtų tugboatų New Yorko uoste.

—Prie Bloomington, III. gelžkelio sargybiniai apšaudė Į ^‘°kgrižo" i" savo
streikuojančius geležinkeliečius. Keli vyrai nukentėjoj j__
Policija suėmė keturis sargybinius.

Trys šimtai streikuojan
čių Chieago and Calumet 
District Transit Co. darbi-

darbus — nežiūrint fakto,
, Amerikos Legionas nepatenkintas komandieriaus ^ad jų ginčas su bendrove 

bilių darbininkų unijos at-, steiIe užsipuldinėjimu ant Veteranų Administracijos vir- dar nera išaiškintas. v ai- 
stovai šiandien laukė išsi į šininko gen. Omar Bradley ir agituoja prieš Stelle. [ r«ot.ojai reikalauja 40 va- 

_ vystymų plieno darbininkų i —Maskvos radijo davė aziatų kraštams suprasti, kad landų darbo savaitės su tuo
beveik taip kaip stovi pra* [streike ir CIO vadovybės dabar yra auksinė proga jiems atgauti savo suverenitetą pačiu atlyginimu kaip už 
vestas. istrategijos konferencijos. I iš alijantų. Kita kalba ragino armėnus Turkijoj “grįžti.” 48 valandas.
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Iš Detroito Lietuvių Gyvenimo MOŠŲ KARIAI
ŽiniŲ-Žinelės

Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centras rengiasi šau
niai paminėti Lietuvos Ne
priklausomybės sukakti, va
sario 17 d., bu v. Lietuvių 
salėj. Programa bus įvairi. 
Kalbėtojai patieks naujų ži
nių ir ką yra patyrę karo 
kraštuose: ypatingai bus žin 
geid'j kiekvienam išgirsti a-į 
pie lietuvius pabėgėlius ki- j 
tuose kraštuose, kokia jų 
padėtis, ką jie turi ir kas į 
jiems reikalingiausia; taip
gi Lietuvos žmonių gyveni
mo sąlygas po žiauraus oku
panto jungu, po kuriuo mū
sų broliai žudomi, į Sibirą 
tremiami, miršta didžiausia
me skausme.

Lietuvių Balso Radio cho
ras «u solistais padainuos 
lietuviškų dainų. Marijona 
Galinienė papuoš programą 
savo dainavimu.

Po programos abiejose sa
lėse bus šokiai, kad jauni
mas galėtų drauge su tėvais 
gerame ūpe tautos šventę 
praleisti.

Detroito ir apylinkės lie
tuviai rengkitės dalyvauti.

Tenka girdėti, kad biznie
riai bei profesijonalai ren
giasi irgi skaitlingai daly
vauti. Tegul dega visų šir
dyse patriotiškas jausmas!

Spaudos darbas eina pir
myn. Viktoras, Ona AUen, 
biznieriai, užsipren. dienraš
tį “Draugą” Marcelei šeš-

kaitienei į Milford, Mich. 
Allens viena dukrelė yra U 
SA slaugė. Jos atvaizdas 
tilps “Drauge”, o kita duk
tė June su tėveliais gyvena. ;

Juozas, Josephine Saka
lauskai, sodės Red Arrow iš
dirbėjai, atnaujino “Draugo” 
pren. Jų sūnus tarnauja L j 
SA Air Corps. Jo atvaizdas 
tilps “Drauge” vėliau.

Juozas Galinis yra žymus 
Painters and Decorators. Jo 
žmona, Marijona, yra gra
žiabalsė dainininkė. Atnau
jino ‘‘Draugo” pren.

Juozas Šnlras, žymus dar
buotojas lietuvybės dirvoje, 
“Draugą” užpren. amatnin- 
kui M. L. Balčiūnui, kuris 
yra Demokratų Klubo žy
mus darbuotojas.

Alice Savickienė, žymi 
darbuotoja visuomenės rei
kaluose, sulaukusi savo sū
nų ir dukrelę iš USA tar
nybos pasidžiaugus kokį lai
ką, lėktuvu išvyko į Les 
Angeles, Calif., pas sesutę 
ir švogerį.I

Julė H. Medinienė šauniai 
pasidarbavo surengdama vai 
šes Alice Savickienei išleis
ti. Vaišėse dalyvavo: O. Gry 
bienė, A. Žukauskienė, P. 
Medonienė, O. Šimonienė, H. 
Rauby, J. Sakalauskienė, R. 
Stankienė, R. Vąlatkevičie- 
nė, S. Semaškienė, A. Pohe- 
mus. Visos palinkėjo veikė
jai laimingos kelionės ir at-

Corp. GEORGE SHERMAN 
išvyko į U. S. A. tarnybą 
spalių 18, 1942. Paskirtas >

minčiai įteikė dovaną. A. 
Savickienė buvo ilgametė 
“Draugo” "kaitytoja: dabar J 
“Draugas” jai eis i Los An
geles ir teiks žinutes iš De
troito lietuvių darbuotės. 
Laikui bėgant “Drauge” 
tilps Savickų šeimos atvaiz
das. Visi yra pasižymėję 
moksle ir tarnyboje,

Julė Juškevičienė, Paulina 
Gųest, veiklios darbuotojos 
bei rėmėjos spaudos buvo 
šalčio į lovą paguldytos, bet 
jau pasveikusios ir žada Lie 
tuvių Dienoj pasidarbuoti.

Harry A. Kapres, Lietu
vių Balso Radio valandos 
an&unceris labai gerai pra
eitą šeštadienį pasakė per 
radio, kad Detroito patrio
tai lietuviai neklausytų vie
tos komunistų melų per ra
dio, jie skelbia, kad Lietu
voj viskas gerai. Žinome lie
tuviškų komunistų melus ir 
rusų komunistų žiaurų kan
kinimą Lietuvos žmonių.

Koresp.

medikalį skyrių. Dalyvavo 
invazijoj į Prancūziją, Vo

kietiją, o iš ten buvo nuvy
kęs į Italiją ir į Austriją, 
kur išbuvo kelis mėnesius. 
Karui sustojus, sugrįžo j U. 
S. A. ir liko garbingai pa- 
’iuosuotas iš tarnybos lapkr. 
12 d.

George visą laiką tarna
vo prio ligonių. Būdamas 
tvirtos sveikatos, visur sėk
mingai darbavosi.

Jis yra lankęs Šv. Anta- 
n,-t parap. mokyklą. Jo tė
vai, Vincas ir Marcelė, gy
venantįjį 2593 Roosevelt 
Avė., yra seni parapijonai. 
Vincas buvo net 12 metų 
parapijos komiteto nariu, 
visur darbavosi pagal išga
lės.

Sherman — ČerbaviėVai 
yra pavyzdinga šeimyna, vi
sados remia kilnius lietuvių 
reikalus. Turi išauginę 3 
dukteris ir 2 sūnus.

; Bolševiku Paštas: 
į Kaune Laiškas 1 Kita 
I Kambarį Ėjo 52 Dieni

New York (LAIC) — Net 
pačių komunistų laikraštis 
‘‘Tiesa” Nr. 253 piktinasi 

• susovietintog Lietuvos paš
tų betvarke. Kaip pavyzdi 
mini tokį atsitikimą: Kaune 
iš miest: Bendrojo Skyriaus 
laiškas keliavo net 52 dieni 
į tame pat name esantį ka
rių šeimų Aprūpinimo Sky
rių.

Ką gi bekabėti apie laiš
kus iš Amerikos?

Antras klausimas: ar tai 
apsimoka naudoti paštą laiš
kui persiųsti iš vieno kam
bario į kitą?

Gaisras kapitoliaus 
bonioj į

YVashington. — Neatsar
gaus vizitorio numestas 

į cigaretas sukėlė gaisrą ka
pitoliaus bonioj. Ugnege- 
siams pavyko gaisras greit 
užgesinti be didelių nuosto- 

į Hų.

Gėlės Telegrafu
| PATARNAVIMAS APLINK

PASAULI PADIDINTAS
I Gėlių užsakymo patarnavimas 
užjūryje telegrafu, kuris buvo su
trukdytas laike karo, dabar pra
vestas tarp Suvienytų Valstijų ir 
jos teritorijų ir Europos kontinen
to, Britanijos, Kanados. Pietinės 
Afrikos, Australijos ir New Zea- 
land. Artimoje ateityje, anot Flo- 
rists’ Delivery Assoeiation, tele
grafu patarnavimas jungs visą 
pasaulį.

Europos šalys kurios dabar 
prisideda prie šio patarnavimo 
yra Angjija, Belgija, Suomija, 
Prancūzija, Olandija, Norvegija, 
Airija, Škotija ir Wales.

Specialį patarnavimo biurai pa
greitinimui gėlių užsakymams ka
reiviams užjūryje vis dar palai
koma. Daugiau negu 2,000,000 
gėlių užsakymų kareivių ir jūrei
vių žmonoms, motinoms ir mergi
noms buvo pristatyta nuo pra
džios šio patarnavimo. (Skelb.)

Tel. — YARds 5357.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvcčinskas/

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
1651 YVest 47th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 pp. ir 7 iki 8:30 vak.

I. RIMDZUS. D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
lorne C’alls in Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO THERAPY 
5526 S. Racine Avė. 

HOURS: Daily «—« P. M.
Haturdaya t A. M. to 8 P. II.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS1

Tik vienų porą aklų gauname gy
venimui. Saugokite Jaa leisdami 
lftegsamtnuotl Jas modernlftklauslu 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

87 VILTAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na > įsą aklų įtempimą.

Dr. John J. Smetana 
Di. J. J. Smetana, Jr.

< iPTOMSTRISTAI 
18(11 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-toa
Telefonas: CANAL 0523, OUlcago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:80 a. m. Iki 8:80 p. m. 

Trečiad. Ir Šefttad. 9:80 a. m. 
Iki 7:t0 p. m.

SKELBKITES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

# 0*
Be darbo tariamasis ge

nijus paliktų lygiu kvailiui 
kokiais paliekti visi tingi
niai.

DR. JOHN G. MULAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžęs iš Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Į Ofiso
5720 W. Cermak Rd.

CICERO, ILLINOIS
Ofiso Tek: CICERO 8650 
Rez. Tel.: CICERO 5891

Jeigu Neatsiliepia — 
Šaukite: BERWYN 6200

VALANDOS:.
Kasdien: 2-4 pp.; 7 - 9 vak. 
Sekmadieniais pagal sutartį.

Ofiso Tel.......... VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarius.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPubllc 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
i

Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 
ir nuo 6 iki 9 vai. vakare. 

Trečiadienio vakarais ir taipgi 
Sekmadieniais pagal sutartį.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 W. Marųuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Res. Tel.: HEMlock 3150 

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; ir

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Vai.: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MlDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo T iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Tel. Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue
yALANDOS: nuo 2-4 Ir 7-9 kasdien. 
„ . iisklriant trečiad. Ir sekmad.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Jane Foster’s HOMEMAKER HOUR 

Every Friday at 2 P. M. 

Except Feb. 22nd and April 19th

šešiiisdeSiiiits minutų kimštinai prikimsta virtuvės slap
tybėm . . . jausmus sukeliančių, naujų Idėjų maisto pa
mosimo klausimais., ir naudingų paturimų, kaip sutuu- 
pinti laikų virtuvėje sužinosite mūsų Honiemakep Hour 
l'royrain >je.

Viskas nauja kiekvienų penktadienį . . . perstatymas, ku
rio jūs nenorėsite praleisti nepamatę l‘onunonWvalth 
Edison Assembly Hali, 1 10 Ko. Peuiborn. antras aukštus, 
•lūs matysite ragavimu išbundytus valgius paruošiamus 
po jūsų akim. Be to. pamokos iliustruojamos paveikslais 
ir judžials parodo naujausius patyrimus maistu paruošimo 
srityje. Jei turite savotiški) probietivų, Jane Foster inielat 
atsakys į jūrų. klausimus ir suteiks naudingų patarimu. 
Nestebėtinu, jog visos moterys, kurios tik kartų, matė 
mūši) programų yra tokios ent uz.iu.tiškoši Vi.-kas voltui ir 
taip patraukliai sutvarkytu. Planuokite pasinaudoti šia. 
progų ateinantį ir kitais penktadieniais. Pakvieskite ir 
savo drauges dalyvauti mūsų Honienmker Hoiw Progra- 
liroje!

REIKALAI KITĘ VELTI I BILIETO paša u k damos RAN- 
dolph 1200. . . klauskite Edison Honue Service, o Jie 
maloniai Išpildys tamstų reikalu vinių.

A.VK.SėlAl’ »- ČEKIAI’. Populiarūs ir pusiau klasiški 
muzikos kavaikai griežiama Assembly Salėj ant vargonų 
nuo 1:30 iki 2-rui vai. popiet. i tonui ontvealth Edison 
Assembly Hali. antras aukštas. 140 South Dearlkim St.. 
kas penktadienį, 2-rų valandų popiet.

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

* ♦ *

68(3 W. Cermak Road
BERWYN, ILLINOIS

Ofiso Tel. — Benvyn 8823 
Rez. Tel. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Benvyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

ir Penktadieniais — 
nuo 2 iki 4 pp., ir 7 iki 9 vak. 
Šeštadieniais: nuo 2 iki 4 popiet

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 5.

Ofiso Tek: GROvehill 5213 
Res. Tel.: PROspect 9475 

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet: 7 iki S vak.; ir 

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. CANal 61$2

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 YV. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v, v. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 YVest 66th Place 
Tel. REPubllc 7868

Bes. 6968 So. Talman Avė.
Res. Tek GROvehill 0617 
Of flee Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 YVest Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 YVest 63rd Street
V AL.: nuo 7 iki 9 kas vakaras. 

Dienomis tik pagal sutartį.

Iš fabriko įjus-pirkit tiesiog ir taupykit
VISI NAUJOS MADOS IR 

GRAŽIOS SPALVOS AKINIAI
Atdara pirmadieniais, trečiadie
niais ir penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro. Antradie
niais, ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

OPTOMETRISTAI IR AKINIŲ IŠDIRBĖJAI 
EGZAMINAVIMAS AKIŲ IR PRITAIKYMAS AKINIŲ 

TOYVER OPTICAL CO., INC.
1635 WEST 47th STREET 1600 MILWAUKEE AVENUE

(kampas Marshfleld) (kampas North)
YARDS 4499 HUMBOLDT 9368

BE

STASYS LITWINAS SAKO:

"DABAR - Tai Geriausias Laikas Pirkti
REIKMENIS”.

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varniški — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardtvare — Meisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — IVallhoard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITYVINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

VALANDOS: Nuo 7-toa vai. ryto iki 5 30 vai. popiet.

3EE E3E 3S

Tek CANal 0267
Rez. Tek: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALAIORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street 

Vai.: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30

Šventadieniais—11-12.

Tek YARds 6921
Res.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 YVest 35th Street

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.
Žmogus be tikėjimo, kaip 
nrlrlvs be žaboklių.

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 
CHICAGO 32, ILL.

(JŽSISAKYKIT “DRAUGĄ”

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SUBGEON
4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Sekmad., Trečiad. ir šeštad. 
vakarais—tik pagal sutartį

Office Tek YARds 4787 
Namų Tek PROspect 1930

Tek YARds 2246

DR. C. YEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

Vak: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso Tek VIRginia 0036
Ro/idencijos Tek: BEVerly 8244

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: nuo 2—4 ir B—8

Ofiso Tel.: PULLMAN H93 
Nantn Tai.. PTIII.MAM Rtrrr

Dr. A. Montvid, M.D.
! GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VVest Town Bldg.
2400 YVest Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Res. Tek: BRUnsvvick 0597

VALANDOS:
I Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare



Ejetvirlad vasario 7 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

HELP WANTED ŽINIOSIS6RANDRAPIDS,MICH.
A “D R A U G O” 
Jjg DARBŲ SKYRIUS S

“DRAUGAS” HELP WAMTFD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolpb 8188-8488

HELP YVANTED — MOTERYS

AR IEŠKOTE GERO 
ATLYGINIMO 

IR APSAUGOS?

DRAUGIJŲ VEIKLA ,

Pastaruoju laiku šv. Jur
gio dr-ja turėjo metini bu-i 
sirinkimą. Valdyba vien'bal-'

HEJ.P WANTF.D — VYRAI

VYRŲ 
REIKIA

Porterių Darbams 
PILNO LAIKO 

DIENĄ AR NAKTĮ 

DARBAI

Malonios Darbo Sąlygos 
Gera Mokestis

TUOJAU PIRKIMO
NUOLAIDOS PRIVILEGIJOS

ATSIŠAUKITE 
PERSONNEL OFISAN

3-čiam Aukšte.

SEARS
Roebuck & Co.

6153 S. Western Av. 

Reikia
BULLARD VERTICAL

BORING MILL OPERATORIŲ dirbti.

TELEFONŲ KOMPANIJOJ siai Pa°ilik° ta Pati, būtent' 
RANDASI DARBŲ DEL

D2ENITORKŲ
Uždirbsit 70c j vai. pradedant. 

75c. j vai. po 3 mėnesių.
80c. j vai. po 6 mėnesių.

★ ★ ★ 
VALYMO DARBAI 

MOTERIMS
Visose Dalyse Miesto.

Vai.: 5:30 pp. iki 12 naktį.
★ ★

Valgykloj Tarnaičių 
Cafeterijoi Virėjų

Taipgi Reikia
★

NAUJOS AUKŠTOS ALGOS 
★

Atsišaukite

Illinois Bell 
Telephone Co.

Samdymo Ofisas Moterims
STREET FLOOR 

309 W. VVASHINGTON ST.

pirmininkas Sam Edkins; 
v. pirm. — Ben Gibson; nut. 
rast. Al Renis, fin. rast. Jo- 
seph Rasimas; iždininkas 
Vincas Mazur.

Šv. Jurgio dr-ja yra vie
na seniausių vyrų draugiiu 
mūs parapijoj. Įsteigta 1903 
metais. Savo gyvavime iš
davusi didele sumą aukų pa
rapijom bei labdarybės pra
mogoms. Ligos ir pomirti
nių išmokėjimai siekia virš 
kelių tūkstančiui. Dabartiniu 
laiku, rūpesčiu gabaus iri 
sumaningo pirmininko Sam 
Edkins, draugijos nuosavy- 

! bė, svetainė, buvo puikiai 
atremontuota ir aptaisyta. 
Praeitą vasarą draugija sve
tainę užleido buvusiam čia 
Moterų Sąjungos seimui.

lio Vincento Barto. Nors 
skaudi buvo valanda, liet 
sykiu ir džiaugiasi ten bu
vusiom vaišėm, nes turėjo 
progos rueiti su kitomis gi
minėmis, taip pat iš toliau 
atvykusiais į laidotuves. 
Grįždami namo, pavėlinus 
traukiniui Detroit, jie taip 
pat turėjo progos paviešėti 
pas Barto seserį Mrs. Aga- 
tha Abel, kurį tuo laiku mi
nėjo savo gimtadienį. 
LIGONIS

Jurgis Orenta, Kareivių 
Dr-jos iždininkas, bėgyje 
mėnesio sugrįžo atgal į li
goninę antrai operacijai. 
Linkim greit pasveikti.

Šv. Agotos. Moterų dr-ja 
minėjo savo globėjos šven- 

RAUKIA isekmadienio rytą. eida-
IA I IA mOs in corpore prie šv. Ko-IU IVItKtolINŲ Iv munijos. Po Mišių visos nu-

PRIE
Lengvų Dirbtuvės Darbų 

PASTOVŪS DARBAI

vyko į mokyklos svetainę 
pusryčiams. Dr-jos metinis 
susirinkimas bus vas. 18 d.,

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS mokyklos svetainėje.
Laikas ir pusė virš 40 vai. Grupės 
andraudos pienas ir graži vieta :

TURRET IR ENGINE 
LATHE OPERATORIŲ

Visi mūsų darbininkai naudojasi 
mūsų pelno dalinimo ir pensijos 
pienais.
CHICAGO GFAR MFG. CO. 

28C3 W. Fulton St.
(l’rie Gnlifnrnin)

Moterų Sąjungos 42 kp. 
vakare vas. 3 d., mokyklos 

STONE CONTAINER CORP. j gvetainėje turėjo pramogė
lę (Beano). Sąjungos susi
rinkimai dabar bus laikomi 
kas mėnesį antrą antradie- 

1 nį. Gal, daugiau narių ga
lės susirinkimuose dalyvau- 

1 ti.

4200 W. 42nd Place

MERGINU IR MOTERŲ 
PRAMUŠTI KIAUŠINIUS 
PATYRIMO NEREIKIA 

60c I VAL. PRADEDANT
S. K. PRODUCE CO. 
565 W. FULTON ST.

HELP KANTRI) MOTERYS

MERGINŲ
IR

MOTERŲ
DIRBTUVES DARBAMS I 

48 VAL. Į SAVAITE
PASTOVUMAS 

ŠVARIOJ, ŠVIESIOJ
MODERNIŠKOJ DiRBTUVftJE

E X C E L 
Auto Radiator Co.

320 E. 21 st ST.

MOTERŲ
PRIE LENGVŲ 

ASSEMBLY DARBŲ

Patogios darbo sąlygos. 
Patyrimo nereikia.

Economy Shade Co.
1100 S. Central Park.

Homma Tvirtina Jis
Visad Mylėjęs Taika

MANILA, vas. 6. — Lt. 
gen. Masaharu Homma, kal
tinamas atsakominąumu už 
daugiau negu 80,000 nukan
kintų aukų žuvimą, šian
dien liudijo, kad jis esąs 
liberalas, kuris praradęs 
savo komandą Philippinuose 
dėl to, kad buvęs taikos už
tarėjas.

Homma pareiškė U.S. mi- 
litariniam teismui, kad karo 
premjeras Tojo neapkentęs 
jį ir todėl jį atleidęs 1942 
metais. Lt. gen. Den-o Mai 
patvirtino šį Homma parei
škimą dėl jo susikirtimo su 
Tojo.

ŠŠ. Petro ir Povilo Mote- 
' rų Guild ruošia kortavimo 
vakarą namuose Agatha Par

MERGINŲ

Lengviems dirbtuvės darbams
j Malonios darbo sąlygos, gera 1 . , r\ • *
i mokestis. Laikas ir pusė virš Į c^er* ant Davis Av. Kovo i 40 vai. ....

734 N. LEAVITT ST.

TARNAIČIŲ — ŠEIMININKIŲ
TRUMPOMIS VALANDOMIS 
9:30 RYTO IKI 4:10 V AK. 

Gera mokestis. Pastovumas.
Y. M. C. A. HOTEL 
826 S. VVABASH AVĖ.

PITTSBURGH
North Side

Sausio 31 d. pasimirė Izi
dorius Makaras, 69 metų 
amžiaus. Velionis buvo ve
dęs tris sykius. Jis palai
dojo dvi savo moteris, o tre
čioji palaidojo jį. Jojo ve
dęs sūnus ir ištekėjusi duk
tė labai nenorėjo, kad tėvas 
vestų trečią kartą ir nemė
go pamotės. Tėvui mirus at- J Mūsų sodalietės džiaugia- 
siranda daug keblumų dali- sj pasisekusia pramoga ir 
nantis paliktą turtą. Tokiais yra dėkingos parapijonams

mėnesį dr-ja ruošia vadina
mą “rummage sale”.

SUGRĮŽO

Laid. dir. Stasys Barto ir 
! jo žmona Elena praeitą sa
vaitę suerįžo iš Baltimore, 
Maryland, kur buvo nuvy
kę dalyvauti laidotuvėse bro

dirbtuvėse ir kitose gimi
ningose dirbtuvėse darbinin
kai streikuoja. Šalia dirb
tuvių užsikuriamą ugnis ir 
vyrų būriai daboja, kad ne
atsirastų streiklaužių. Dar
bininkui priseina daug varg
ti, kad iškovojus šiokias te
kias teises ir jas apgynus. 
Geležies dirbtuvėse gana 
daug dirba North Side lie 
tuvių. Bedarbė jau jaučia
ma.

Kun. Chas. Popeli, buvęs 
laivyno kapelionas, šiuo lai
ku vyskupo Frances Haas 
paskirtas klebonauti į Sč. 
Gregory’s parapiją, Hart, 
Mich., kur ir pirmiau kle
bonavo prieš išvykdamas į 
tarnybą.

GERALD A. BARTO POST

Taip buvo pavadintas nau 
jai suorganizuoto Katalikų 
Karo Veteranu Postas at
minčiai jaunuolio Gerald A. 
Barto, sūnaus Stasio ir E- 
lenos Bartų, žuvusio rugp. 
9 d., 1944 m., karo tarny
boj.

Gerald A. Barto postas 
turėjo susirinkimą mokvk- 
los svetainėje sausiu 27 d. 
Išrinkta pastovi valdvba. 
Kamandierium šrinktas Tom 
Gelwich; pagelbininkas — 
Edward A. Salatka; 2-tras 
pagelb. — Antanas Čižaus- 
kas. o trečias — Edward J. 
McPhilamy. Raštininkas ar
ba adjutant — Elmer Zinn; 
ižd. — W. Frank Hillary; 
Judge Advocate — Harry 
Merdžinski; Welfare—John 
Skestone; Officer of the day 
— John Davis: Trustees — 
Chas. Green, John Kriščiū
nas ir Edward Scullion. Ku- 
nįgas Herman Kolenda, ar
mijos kapelionas, pasiliko 
posto vyresnis kapelionas, o 
kun. Chas. Popeli, buvęs lai
vyno kapelionas, jo pagelbi
ninkas.

Gerald A. Barto Post 
vienetas. Kas ir kur bus, ar 
nebus, vis vien vyrai be mo
terų neapsieina. Taip ir čio
nai. Tokiu būdu vyrams į 
pagalbą suorganizuota ir 
moterų bei merginų skyrius- 
vienetas, arba ‘ ‘ Auxiliary 
Catholic War Veterans (Ka
talikų Karo Veteranų). Vie
netas savo susirinkimą tu
rėjo sausio 29 d., mokyklos 
salėj. Valdybon įėjo sekan
čios: pirm. — Mary Taber; 
1-ma v. pirm. — Aida Ma

zur; 2-tra v. pirm. — Fran
ces Dutmers; 3-čia v. pirm. 
Julia Provvoznik; rast. — 
Aldona Alksnis; ižd. — A- 
dele Pariauka; kapeliono 
pagelb. — Sylvia Adomai
tis; Welfare — Dorothy Sa- 
ad; Officer of the day — 
Alice Rock; Historian — 
Ver. Kamsickienė; trustees 
— Anna Krisčiunas, E3ther 
Bračiulis; prie vėliavų — 
Pauline Pulaski ir Nellie 
Tuliski. Kapelionu vieneto 
pasiliko vikaras kun. Ben 
Marčiulionis, o pagelbinin
kas kun. Joseph Alksnis iš 
Custer, Mich.

Vienetas nutarė laikyti 
susirinkimus sykį į mėnesį, 
kas pirmą antradienį.

GARBINGAS SVEČIAS
Gerald A. Barto Postas, 

Catholic War Veterans, ir 
(auxiliary) vienetas turėjo 
viešą susirinkimą Šv. Jur
gio dr-jos svetainėje, vas. 
3 d., kur dalyvavo garbin
gas svečias iš Detroit, Mich., 
teisėjas John J. Maher, iš 
Recorders Court, kuris yra 
Michigan valstijos koman- 
dierius C. W. V. (Katalikų 
Karo Veteranų). Prieš su
sirinkimą mokyklos svetai
nėje buvo suruošta posto 
ir vieneto valdybos puota 
priėmimui garbingo svečio.

Kleb. kun. J. Lipkus džiau 
giasi geromis pasekmėmis 
organizavime CWV posto ir 
vieneto, nes tai pirmutinė 
parapija šioje diecezijoj, 
kur toks darbas pradėtas.

V. M. K.

Klausimai Ir Atsakymai
Klausimas — Skaitytojas 

klausia, ar tėvas žuvusio ka
reivio, kuris dabar gauna 
apdraudos mokestį, gali pra
šyti pensijos?

Atsakymas — Taip.
Klausimas — Ar narė W 

AVĖS gali gauti “emergen- 
cy dependency” paliuo&avi- 
mą?

Atsakymas — Taip. Ji pa
ti turi paduoti prašymą per 
jos vyriausią valdininką. 
Prie prašymo turi pridėti 
afideivitą nug, gydytojo ir 
nuo kitų asmenų, kurie įro
dys, kad paliuosavimas yra 
būtinai reikalingas.

Klausimas — Veteranas, 
nori paduoti prašymą dėl 
“disability pension”, bet no
ri žinoti, ar jį laikys ligo
ninėje kol pensiją paskirs?

Atsakymas — Tas pri
klauso nuo ligos.

Klausimas — Našlė Ispa- 
nų-Amerikos karo praneša, 
kad antru kartu ištekėjo ir 
dabar jos antrasis vyras nu
mirė, ar ji vėl gali prašyti 
pensijos, kaipo našlė ispanų- 
Amerikos veterano ?

Atsakymas — Taip.
Klausimas — Ar reikia 

mokėti taksus už Nationa’ 
Service Life Insurance?

Atsakymas — Ne.
Klausimas — Veteranas 

buvo paliuosuotas iš Vete
rans. Administration ligoni
nės už mažą prasižengimą. 
Jis dabar klausia, kaip vėl 
gali būti priimtas į ligoni
nę?

Atsakymas — Jeigu bū
tinas reikalas, bus greitai 
priimtas. Kitaip, turės lauk
ti tris mėnesius

Įvairiais karių-veteranų 
reikalais klausimus reikia 
siųsti šiuo adresu:

Public Relations Bureau
Catholic War Veterans
Empire State Building
Ne v York 1, N. Y.

atvejais tik advokatai lai
mi, o turtelis veikiai sutirp
sta. Geruoju esant galima

už paramą. Vasario 3 d. bu
vo' sodaliečių sekmadienis, 
visos ėjo prie Dievo stalo, o

daugiau laimėti. A. a Izido-'p0 Mišių visos kartu pus-
rius tapo palaidotas iš Dan 
gun Žengimo bažnyčios vas. 
4 d. šv. Kazimiero kapuose.

Sausio 30 d. moterystėn 
//stojo Kazimieras Kibartas 
su Ona Damijonaitiene. Liu
dytojais buvo Stasys Baka- 
naa ir Barbora Bakanienė. 
Linkiu jaunavedžiams kuo 
geriausios kloties. Ona Da- 
mjonaitienė našliavo apie 
trylika metų ir laikė taver
ną We8t Park. Nebepajėg
dama apsidirbti pati viena,

ryčiavo. Pašnekėsiu tema 
buvo, kaip sutraukti visas 
parapijos mergaites po So- 
dalicijos vėliava. Entuziaz
mo ir gerų pasiryžimų ne
trūko.

10,000
• i/feGTINfiS
• BRANDAS
• RUM’O

Tikri draugai tik laimėje 
reikia užsiprašyti, kad atsi
lankytų; nelaimėje atailan- | pasiėmė padėjėjų 
ko nekviesti. — 'pi.
REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Bill Macel dar tebeguli 
Šv. Jono ligoninėje, gal rei
kės mažos operacijos, kad 
ištaisius žando kaulas, ku
ris buvo nulaužtas automo
bilio nelaimėje. Nuo tokios 
pat nelaimės Allegheny Ge
neral Hospital guli kitas eks 
kareivis Joseph Bartling. 
Buvusių kareivių būduose ir 
nusistatymuose įvyko dide
lių pasikeitimų ir nevisuo-North Side gatvėse moty 

tis daug vyrų, mat geležies1 met gerąja linkme

LINKSMA NAUJIENA— 
NAUJA MOSTIS!

SI XIIAN A
Trade Mark Reg. U.S. Pat. Off. 
DEL SUAUGUSIŲ IR VAIKŲ

Siitlunn Mostėje Nėra Narkotikų 
Nei Nuodingų vai.tų.

8IXTIANA mostla greitai pa
gelbsti nuo visokių skausmų, kaip 
tai — rheumatiškų skausmų, kaip 
meniniu Skausmų Ko] ase. Ran
kose, Sąnariuose, Krūtinės, Ger
klės, Raumenų Lumbago, Sciati- 
ca, Neuralgijos iš priežasties 
skersvėjo ir sušalimo, Ištinimo, 
Skaudančių Raumenų, Mažų 
Bronchial Nesmagumų nuo šalčio. 
Pūslių, Spuogų, Vočių, Degančių 
ir pavargusių Kojų, Mažų Apde
ginsiu ir žaizdų.

Rixtiana Mostis parsiduoda po J2.00 
ii dideli pilną stiklini puoduku. Siųskit 
Jūsų pinigus tiesiog 1 —
SIXTIANA OINTMENT CO.

2319 W. Charleston Street 
Chicago 47, III.

SIKTIANA MOSTTS vartojama 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Amerikoje ir Europoje.

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEVVELRY 

KRAUTUVE

3241 So. Halsted Street
CHICAGO. ILLINOIS
Tel. CALumet 7237

Pas mus rasite didelį pasirin
kimą įvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui: Gasiniu Pečių, Pečių 
su Gasu ir Anglimis kūrenimo 
ypatybėmis, ir daug kitų na
mams reikalingų reikmenų.

Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
Auksinių Žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų. Rankinių 
Waterproof Laikrodėlių ir .t t. 
Šiuos dalykus galite įsigyti ant

LENGVU TŠMOKE.TTMU 
PROGRAMŲ VALANDOS: •

BTTDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCPL. 1000 k. Nedėlios vak. 9:30 
WHFC 1450 k. Ketvergo vak. 7:00

BONKŲ
• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

V
'■t
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\L •

NATHAN
KANTER

"LietuviškusŽydukas”

MONARCH

LIQUOR

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
Už pigesnį nuošimtį — be 

komišino — pas

Didžiausia Lietuvių
Jevveiry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik
rodėlius, auksinius ir deimanti
nius žiedus, rašomas plunksnas

1 r įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus
už Joms Prieina
mas Kalnas l

Be to, turime 
didelį ir gerą pa
sirinkimą Muzlk- 
ališku instrumen
tų, Muzikos Kny
gų, Stygų, Re
kordų ir kitų Mu
zikalių daiktų.

Taipgi taisome laikrodžius ir 
laikrodėlius, žiedus, Plunksnas, 
ir muzikalius instrumentus..

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEYVELRY — MŪŠIO

4216 ARCHER A VENYJE
Phone: LAFAYETTE 8617

MUTUAL
FEDERAL
SAVINGS and LOAN 

Assn. of Chicago
2202 West Cermak Road

Telefonas CANAL 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt

fe

Duodam Morgičius ant Lengvų Išmokėjimų
UŽ INDELIUS MOKAME 3%

INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00 PER
PER FEDERAL SAVINOS & LOAN INSURANCE CORP. 

VVASHINGTON, D. C.

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

1739 SOUTH HALSTED STREET
Raštinė atdara nuo 9:30 vai. ryto iki 6:30 vai. vakaro, 

šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

-r
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Kas Per Vienas Yra Višinskis
“AX MAN FOR STALIN’..

Pastai uoju laiku daug girdime apie Andrėj Januare- 
vič Vishinsky. Ir jo atvaizdą spaudoje dažnai matome. 
Mat, jis yra Sovietų Rusijos delegapijos Jungtinių Tau
tų Organizacijos suvažiavime Londone pirmininkas ir 
šiomis dienomis smarkiai kertasi su Ernestu Bevinu, 
Didžiosios Britanijos užsienių reikalų ministru.

Iš atvaizdo matome Višinskį atrodant senyvu ir pa
doriu džentelmenu. Bet ar visi žinome, kokia yra jo 
praeitis.

Chicago Tribūne korespondentas Londone p. Ward 
Walker A. J. Višinskį šitaip pavadino; "Mild looking 
ax man for Stalin”. Paprastais lietuviškais žodžiais 
kalbant — jis buvo diktatoriaus Stalino budelis.
NE VALSTYBĖS, BET STALINO GYNĖJAS

Kultūringasis pasaulis dar nėra užmiršęs tų visai 
dar nesenų laikų, kuomet Stalinas “valė” Rusiją ir 
likvidavo pačius gabiausius žmones, inteligentus, ini- 
mant ir tokius revoliucionierius, kurie drauge su Le
ninu dirbo ir ‘‘sovietinį rojų" Rusijoj organizavo. Ši
tokiam "valymui” Stalinas naudojo Višinskį, kaipo 
“valstybės gynėją’’. Jo buvo pareiga surasti nusikal
timus visų tų žmonių, kuriuos Stalinas užsimojo lik
viduoti, patraukti juos teisman ir, panaudojant nežmo
nišką terorą, priversti juos prisipažinti “valstybės iš
davystėje”, sąmoksluose “nuversti” Staliną etc.

Ir, reikia pasakyti, Višinskis savo pareigą atliko 
taip, kad Stalino akyse jo markė labai aukštai iškilo. 
Net diktatoriaus buvusius artimus draugus ir bendra
darbius jis pajėgė nuteisti ir prie sienos pastatyti.

Jam pavyko likviduoti tokius senus, patyrusius ir 
išmokslintus revoliucionierius, kaip Zinovievas, Buha- 
rinas, Radekas, Kamenevas ir kitus. 1937 metais buvo 
pravestas gabiausių Rusijos kariškių likvidavimas; 
maršalo Tugačevskio ir septynių kitų generolų.
KAI STALINAS IR SAVO ŠEŠĖLIO BIJOJO

Taigi, Višinskis yra vienas iš tų bolševikų komisarų, 
kuris gerokai susitepė savo rankas su rusų inteligentų 
krauju. Dėl ištikimybės vienam žmogui diktatoriui Sta
linui, bijojusiam ir bijančiam savo šešėlio ir dėl to 
'įtariančiam net geriausius savo draugus ir bendradar
bius suokalbyje prieš jį, Višinskis, kaipo “valstybės 
gynėjas”, daugybei rusų inteligentų nukapojo galvas. 
Tiesa, budelio darbą kiti atliko, tačiau taį buvo Višins
kis, kuris, pildydamas diktatoriaus Stalino įsakymą, 
tuos žmones į jų rankas padavė.

Tokie tai žmonės šiandien gina Stalino imperializmą 
ir totalitarizmą tarptautinėje politikos arenoje.

★
1948 m. Rinkimai Ir Partijų Prisirengimai

1948 meta s bus svarbūs rinkimai. Bus renkamas 
Jungtinių Valstybių prezidentas, vicc prezidentas, visa 
eilė senatorių, gubernatorių ir kitų.

Tais rinkimais, nors jie dar už poros metų, par
tijų lyderiai yra rimtai susirūpinę. Ypač daug rūpes
čio uždiioda pozicijos partijai — demokratams.

Kodėl — ir aiškinti nereikia.
šiuo metu būti vyriausybės priešakyje politiniu at

žvilgiu yra pavojinga. Pokariniai krašto rekonversijos 
reikalai, pasaulio taikos atsteigimas — yra tiek dideli 
ir komplikuoti, kad ir su geriausiais planais ir prie

geriausių norų sunku išvengti mažesnių ar didesnių 
klaidų, sunku neįsipykti visuomenei. Tuo labiau, kad 
opozicija nesnaudžia. Ji išnaudoja savo partinei agi
tacijai kiekvieną momentą, kiekvieną klaidą, nors ji 
ir nesąmoningai būtų padaryta.

Opozicijai kibti prie vyriausybės ir prieš ją agi 
tuoti žodžiu ir raštu, šiuo metu susidaro daug medžia
gos. Krašte siaučia tokie dideli darbininkų streikai, 
kokių mūsų krašto istorijoj dar nėra. buvę. Nesmagu
mų daro vadinamoji Pearl Harbor byla, slaptos sutar
tys, padarytos “trijų didžiųjų” konferencijoj Jaltoje, 
didelės nuolaidos Sovietų Rusijai ir sunkiai vedami pa
saulio taikos atsteigimo darbai.

Jei pozicijai pavyks tuos visus darbus atlikti bent 
pakenčiamai ir įtikinti visuomenę, kad kitaip negali
ma buvo atlikti, tai bus tik pusė bėdos. Kitu atveju — 
opozicijai gali susidaryti didesni galimumai laimėti, ne
gu kuomet nors pirmiau. Vienu žodžiu, jau dabar a- 
bieji — ir demokratai ir respublikonai rengiasi prie 
1948 metų svarbiųjų rinkimų.

★

Jau Laikas
Iš daugelio šaltinių yra gaunamos žinios, kad Len

kijos viduje eina didelė kova. Maskvos sudarytoji Len
kijai vyriausybė su rasų slaptosios policijos pagalba 
veda tokį “valymo” ir likvidavimo darbą, koks daž
nai yra daromas pačioje Sovietų Rusijoje. Kas tik 
iš lenkų priešinasi Maskvos planams kraštui susovie- 
tinti, tas areštuojamas, deportuojamas į, Sibirą, sodi
namas į kalėjimą arba nužudomas. Net paprasčiausio 
įtarimo užtenka, kad patekti į budelių rankas.

Ne be reikalo yra susirūpinę ta Lenkijos padėtimi 
Amerikoje ir kitur užsieny gyveną lenkaų Jau pra
deda į tai kreipti dėmesio ir Jungtinių Valstybių vy
riausybė ir Didžioji Britanija. Sekr. Byrnes jau yra 
padaręs stiprių pareiškimų. Jau laikas ir labai laikas 
užstoti už kankinamus žmones. Jau laikas pasakyti 
rusams, kad ir Baltjos valstybėse sustabdytų terorą 
ir ištrauktų iš ten savo kariuomenę, šnipus ir budelius.

Pasakė, Bet Ne Viską
Morgenthau, buvęs vyriausybės narys, vienoj savo 

kalboj pareiškė, kad Jungtinių Valstybių nepajėgimas 
paimti į savo rankas moralinės pasaulo vadovybės, pa- 
skatno fašizmą Ispanijoj ir Argentinoj. Gal tai ir tiesa. 
Bet vienas dalybas, kurio p. Morgenthau -nepastebėjo, 
tai labai yra aiškus, būtent: atsisakymas vyriškai va
dovauti pokarinei tarptautinei politikai ir nuolaidos 
išaugino Rusijos komunizmui ragus ir išstato į pa
vojų visus sąjungininkų taikos planus.

APŽVALGA Į
"Anglai Daboja Pusiausvyras"

Tokia antrašte “Darb.” įdėjo vedamąjį straipsnį, ku
rio išvada yra tokia:

“Dabar Britanija toliau varo pusiausvyros išlaiky
mo politiką, tik jau kita kryptimi. Mėgina sutaikinti 
prancūzus su vokiečiais ir tas abi tautas nukreipti prieš 
Rusiją. Ji nori sudaryti stiprų prieš Rusiją bloką iš 
Belgijos, Prancūzijos, Olandijos ir Vokietijos. Tuo tiks
lu ji padeda atstatyti kai kurias Vokietijos dirbtuves 
ir laiko vokiečiui armijos dalinius. Istorija parodo, kad 
britų diplomatija yra labai įgudusi organizuoti koa
licijas prieš bet kokią perdaug įsigalėjusią valstybę. 
Ji turi pasiekti savo tikslą, kad ir keliasdešimt metų 
tektų kariauti. Ji pati kaip ir nekariauja, tik kitus 
pasamdo. Moka savo politiką tai pravesti, kad ir kitų 
interesai kaip tik su jos interesais sutampa. Gi dabar, 
gal kaip niekad istorijoj, visų tautų interesai tampriai 
su Anglijos interesais susiję. Visų tautų vienintelis 
dabar troškimas: išsilaisvinti iš bolševikų vergijos. 
Ir bolševikai savo žiauriu poelgiu pilte* pila vandenį 
ant Anglijos malūno”.

★
Sukaktuvinio Koncerto Belaukiant

šiemet “Draugui” sueina 30 metų, kai eina dienraš
čiu. Pirmuoju dienraščio redaktorium buvo kun. dr. 
Antanas Maliauskas, kuris netrukus po pirmojo pa
saulio karo grįžo Lietuvon ir profesoriavo Lietuvos 
valstybiniame universitete. Pirmuoju administratorium 
buvo Povilas Mulevičius-MoJis, kuris dabar gyvena De- 
troit, Mich. Busimąjį sekmadienį, būtent vasario 10 d., 
St. Agnės salėj, “Draugo” koncerte plačiau pasikalbė
sime apie pirmuosius dienraščio leidėjus, redaktorius 
ir administratorius.

★
Pirmieji amerikiečiai, pakelti kardinolais, buvo: 1875 

metais New Yorko arkivyskupas John McCloskey ir 
i£S6 m. Baltimore, Md., arkivyskupas James Gibbons. SKAITYKITE “DRAUGĄ!

Ketvirtad., vasario 7, 1946

Rašo Adata
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Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

ISTORIJA ATSIKARTOJA, 
BET NEVISADA 
IR NE VISAME

Po ano pasaulinio karo 
tuoj kilo klausimas apie al
gų kapojimą ir pragyveni
mo piginimą. Ta kryptimi 
gyvenimas ir nuėjo. Tik, ži
noma, algos buvo anksčiau 
ir labiau kapojamas, negu 
pragyvenimas piginamas.

Dabar einama kitaip: ir 
algos didinamos ir pragy
venimas keliamas.

★ ★ ★
Po ano karo susilaukėme 

ku-kluksų įsigalėjimo ir pro- 
hibicijos, kurią sekė geng- 
sterizmas. Po šio karo ant 
Amerikos kūno iškilo, kaip 
votis, kcmunizmas.

Kalbos apie tai, būk Sta
linas turįs atominę bombą 
yra panašios į dainą “Buvo 
Dėdė Vilniuj”. Ir taip dabar 
vieni dainuoja:

Turi Stalins bombą,
Turi Stalins bombą.
Kiti: Gal turi, gal neturi?
Dar kiti: Turi, turi, kaip 

neturi.
Na, žinoma yra ir tokių, 

kurie turavoja:
Na, ne, dar neturi.

★ ★ ★
Po ano karo Prancūzija 

straksėjo labiau, negu bet 
kuri kita tauta. Po šio karo 
ji mažiausia teįstengia strak 
sėti.

★ ★ ★
Diskusijos dėl suteikimo 

paskolos Anglijai Amerikos 
visuomenėj tebeina. Kongre
se tas klausimas dar nesvar
stytas.

Žinoma, vieni stoja už, ki
ti prieš tos paskolos teiki
mą. Kaip mes į tą dalyką 
turėtume žiūrėti? Mūsų pa
lankumas Anglijai ir kitoms 
tautoms priklauso nuo jų 
palankumo, Lietuvai ir aps
kritai tautoms, patekusioms 
Maskvos ponų vergijon.

★ ★ ★
“Du pasauliniai karai aiš

kiai įrodė', kad Jungtinės 
Valstybės sudaro tikrą bar
jerą bet kokiam svajotojui 
apie užkariavimus”, pareiš
kė Amerikos admirolas Ni- 
mitz. Taip nėra. Amerika 
nesudaro barjero Rusijos. 
Anglijos., Prancūzijos ir O- 
landijos užkariavimams.

★ ★ ★
Eleonor Rooseveltienė sa

ko įnešanti į Jungtinių Tau
tų Organizacijos posėdįi su
manymą, kad visose pasau
lio valstybėse be gimtosios 
kalbos priverstinai būtų dė
stoma dar viena susitarta 
tarptautinė kalba. Girdi, 
kalbų skirtumas sudarąs la
bai rimtą barjerą (kliūtį) 
tarptautinei taikai.

★ ★ ★
Labai neapgalvotas pa

reiškimas. 1776 metais kal
bos skirtumo tarp Anglijos 
ir Amerikos kolonistų ne
buvo, o karo neišvengta. 
Linoolno laikais kaitos skir
tumo tarp Amerikos šiau
riečių ir pietiečių nebuvo, 
o baisaus karo neišvengta.

Tarptautinei taikai reikia 
laisvės ir teisingumo visoms 
tautoms, o ne įvedimo tarp
tautinės kalbos.

Gite*

(Tęsinys)
Didžiausias dainininkas 

buv,? juristas su pailga barz 
dele. Daug širdies skausmų 
turėjo juristas ir gal dėl to 
daugiausia jis mėgdavo dai
nuoti.

— Vyrai, neveskit dvari
ninkių, — mokino visuomet 
bent kiek išgėręs juristas, 
pats nudegęs nuo dvarinin
kės.

Be savo paties dalykų ir 
širdies skausmų jis gyveno 
ir lietuvių tautos reikalais 
— giliai atjautė tėvynės ne
laimę.

Privažiavęs prie tolimiau
sios salos, Juozanavičius pa
dėjo; irklus ir pareiškė, kad 
dabar eisią šv. Jono buše
lių ieškoti. Tiesa, šv. Jono 
būželių nemaža, ir kai ku
rios salos tiesiog žibėte ži
ba, bet eiti į ją su mažai 
pažįstamu karininku Mag
dutė tiesiog neturėjo noro 
ir, būdama prieškarinio auk
lėjimo panelė, skaitė nepa
doru, nors nieko blogo prieš 
tai apie jį nemanė. Magdu- 
tė dažnai čia plaukiodavo 
su agronomu, ruda barzde
le ir su pensne ant nosies, 
padoriu džentelmenu, ir nie
ko blogo neatsitikdavo. Ne
būdama gyvenimo pamoky
ta, pasitikėjo kiekvienu, už 
tai ir dabar taip ramiai nu
plaukė toli uuo visų.

Tik dabar jai toptelėjo į 
galvą, kad šis žmogus vi
sai svetimas. Rytoj jis gali 
vėl išvažiuoti į frontą ir iš
važiuoti ant visuomet. Ne
būdamas doru, dabar gali 
ją labai nuskriausti... Šiur
pas perbėgo mergaitei per 
padus.

— Niekur aš neisiu! — ta
rė kategoriškai.

- - O jeigu aš tamstą nu
sinešiu ?

— Tik negyvą tamstą ma
ne nugalėsi, — daugiau su
riko, negu pasakė, ašaromis 
paspringusi: — Jeigu tams
ta tuojau neatsitrauksi nuo 
manęs, aš tu;j suriksiu, kiek 
gyva, o ten yra žmogus, se
kęs mūsų keliavimą, saugo
jęs mane.

Karininkas bandė įkalbi
nėti gražiuoju, bet matyda
mas, kad mergaitė pasiry
žusi paskutinai ir gali ko 
gero iššokti į vandenį, o 
saugojusia ją gali būti, iš 
tikrųjų, pasekęs juos. Pa
būgo ir taręs, kad jis tik 
juokavęs ir norėdamas iš
bandyti jos padorumą, pa
siėmė irklus ir greitai nu
siyrė į didelę salą, kur bu
vo susirinkę visi kiti.

Abu tylėjo. Nejauku.
— Tamsta, tikiuos, nie

kam nepasakysi, ką aš pa
juokavau; šiaip, tamstą kiek 
vienas tik papeiks, kad tran
kaisi viena su vyrais po sa
las.

Magdutė tylėjo.
Kai atplaukė į didelę sa 

lą, visi jau susėdę ratu. Vi
duryj kūrenosi laužas, nuo
lat gaivinamas nudžiūvusio
mis šakomis. Aplink laužą 
pridėliota saldumynų, bu
terbrodų, butelių.

Vakaras buvo šiltas, kaip 
reta. Mergaitės su lengves
nėm suknelėm susėdo ant 
vyrų patiestų apsiaustų 
Tarpuose susėdo vyrai. Jau^

ku ir malonu: valgė visi iš 
vieno, žaidė ir juokavo.

— Pagaunant skarelę, rei
kia pasakyti žodį, praside- 
dantįi garsu “d“. Kas greit 
nesuras žodžio — klaupiasi 
ant žemės, ar duoda fantą, 
— dirigavo Vilniaus gimna
zijos mokytojas Petras Sla
vėnas.

— “Dainava”, ‘Dauguva’, 
“daina”, “dainius”... — pa
berti atskiri žodžiai.

— Daunoras, — tarė Slar 
vėnas, mesdamas skarelę 
Marytei (žinojo kažką esant 
tarp jų).

Nors Marytė numetė ska
relę toliau paprasta tvarka, 
vis dėlto pasijuto kiek ne
patogioj būklėj ir nuleido 
akis į žemę. Visi sužiuro į 
ją. Iš paniūrų ir Vytautas.

— Štai, kur jos nenatūra
lumo ir nuoširdumo priežas
tis! Tai ir bus tas pats dak
taras, kuriam anuomet gra
sino paskųsianti Zbsė. Bet 
dėl ko ji negali išlaikyti 
mano gilesnio, ar malones
ni; žvilgsnio... Visa tai rei
kia sužinoti iš Zosės šian
dien, prieš mano išvažiavi
mą, — galvojo Vytautas.

— Panele Maryte' Ko 
Jūs pasijutot lyg nusikal
tusi? — kalbino teismo kan
didatas Jonas. — Argi dr. 
Jurgis toks žmogus, su ku
riuo santykių artumo reik
tų drovėtis prieš žmones?

— Aš ir nesidroviu, tik 
maža malonumo, kada visi 
atsisuka lyg kokių dyvų, — 
teisinosi prieš daktaro drau
gu

— Ar seniai rašė dakta
ras? Kaip jis? Man retai 
kada parašo. Vargšas, vi
sas paskendo savo meilėj.

— Dėl ko “vargšas”?
— Dėl to, kad per daug 

myli Jumi, ir kad per ma
ža pasitiki Jumi; teisingiau 
nėra tikras, kad Jūs jį my
lite.

— Tai kaip jis mano, ar 
kad aš dėl duonos kąsnio 
už jo tekėsiu?!

— O ne! Jis per daug Ju
mi dievina, kad taip many
tų. Atvirkščiai. Jis mano, 
kad Jūs tik per savo geru
mą — pasigailėdama jo — 
norit padaryti jį laimingu. 
Atsiskyrus, mano jis, Jūs 
to netesėsite...

— Ach, kaip jis be rei
kalo taip mano, — nutrau
kė Marytė, nes šie žodžiai 
jai buvo kažkaip sunkūs, 
net žiaurūs.Kažkaip įsmigo 
giliai į širdį.

— Kaip matote, daktaro 
baimė ne be pamato. Yia, 
kaip matote, vilkų kurie tik 
tūno ir dėbsi į Jus ir, štai, 
net į mane. Kiek garbės! 
Tur būt, jis mano, kad aš 
Jūsų simpatija! — parodė 
akimis į Grikšą.

— Kaip Jūs nepataikėt. 
Matot, kaip jis flirtuoja su 
Zose, — atsakė Marytė.

(Bus daugiau)

Nauja Japonijos 
policija

New York, N. Y. — Le- 
wis J. Valentine, buvęs New 
York miesto policijos virši
ninkas, praneša gavęs gen. 
MacArthur kvietimą atvykti 
į Japoniją suorganizavimui 
naųjoe civilinės policijos.
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MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA
AUKLĖJIMAS VIRTUVE IR MADOS

Moterys
(Pabaiga)

Reikia pagelbėti ponams. Ir 
už viską gražiausias buvo 
ne pasiaukojimas, kurį darė 
šita moteris, bet drovingu- 
mas, nedrąsa ir pagarba, su 
kuria drebėdama pasiūlė sa
vo sutaupąs, su tokiu vargu 
surinktas. Ir vistiek pražū
tis atėjo; nedalia persekiojo 
šitą nelaimingą šeimą; iš
sisklaidė vieni, o kitus nusi
nešė mirtis. Geroji moteriš
kė paliko pasauly viena. Pri
juostes galu nusišluostė pas

jaučiame, kad likimas mus | 
žudo. Norėtume viena aki
mirka, šitą moterį perkelti į Kaip daryti pyragu# 

smalsumas jau sužadintas, rūmus. Norėtume, kad dei- ( ‘keksus”)
Mes klausinėjame ir sužino- mantas atsipalaiduotų nuo __
me anos verkiančios mote-' purvo, kuris jį supa. Bet to Norint padaryti gerus py- 
riškės tragediją. Tai yra j negali būti. Likimas turi raSa^ius reikia tam tinkan- 
vargšė moteris, kuri šituose i milžinišką jėgą. Tenai eis,! čius įrankius turėti: gana 
namuose gyvena, kenčia iri nežinomybės link, skausmo1 didelį molinį bliūdą; didelį 
lieja ašaras. Vyras nedirba, ir ašarų lydima šita nelai- medinį šaukštą; blėtinį puo- 

mingoji moteris. Jei susto- dūką dėl mieravimo (ga i
šime tylioje gatvelėje, išgir- ma nusipirkti už 5 ar 10 
sime aimanas, aidinčias iš centų); sietuką dėl miltų 
namo. Ir panašiai per visas (FĮour šie ve); ir dėl kiau- 
dienas. Ir per visus metus.'

MŪSŲ VIRTUVĖ LIETUVOS PADANGĖJ
bus ly-

nenori dirbti, jei retkarčiais 
imasi darbo, uždarbis nepa
siekia namų. Tas žmogus y- 
ra piktas ir žiaurus: girtas 
grįšta į namus ir muša žmo
ną. Vaikai prašo duonos ir 
motina negali jiems duoti. 
Tyliai kenčia vargšė moteris

kutinę ašarą, matydama iš- savo vyro smūgius ir įžeidi- 
einantį paskutinį vaiką, ta- nėjimus. Ir vieną dieną pa
pusi vyru. kurį ji buvo nėšio- keičia kita diena, visos nera- 
jusi ant rankų. Paskui užsi- mios, visos baisios. Ir visos 
darė namai. Vėliau jie buvo dienos yra moteriškei ban- 
parduoti. Ir štai eina mies- dymas; pasišventimo, pasi- 
telio gatvelėmis geroji mo- aukojimo, skausmo bandy- 
teris, jau pasenusi, apleista, mas. Kokia nuostabi būtų 
Kiek pasauly yra didžių mo- šita moteris pasiturinčiuose, 
terų, už savo talentus ir do- švariuose, ramiuose namuo-

šinių plakimo ‘‘Dover egg 
beater”. Blėtos kepimui py
ragaičių, turi būti lėkštos. 
Miltai “pastry flour” yra 
daug geresni dėl pyragaičių 
nė kąip duoniniai miltai.

Ir per visą gyvneimą.
Kas nemyli šitų vargšių 

moterų? Kas nejaučia šitom 
nežinomom, vargšėm mote
rim didžios meilės?. Šitų 
vargšių moteriškių rankos,
meilingos rankos, rankos, į Velnio pyragas 
kurios mus slaugo, kai ser-l „ , ,
game, rankos, kurios nepra- 2- Puoduk« 'Past'
šo jokio atlyginimo, išsky- ry flOTr). 3 šaukštukus “ba- 

king povvder”, 2 puodukus 
rudo cukraus, pusę puoduke 
sviesto, pusę puoduko sal-

rus mūsų prisirišimą. Gyve
nimo gale, kai jau visko esa-

karšto vandens ikį 
gi ai pusė puoduko.

Kaip sudėti: Plak sviestą 
iki bus minkštas ir aiškiai 
gelsvas. Pridėk cukrų ir ge
rai sumaišyk; pridėk kiau
šinius ir tolei plak, iki mi
šinys bus šviesus. Tada pri
dėk kakao sumaišytą su 
karštu vandeniu, pieną ir 
miltus išsijotus su “baking 
povvder”. Plak iki tešla bus 
lygi ir aiški. Įdėk į sviestuo
tas arba išt&ukuot&s blėtas 
(ar į vieną didelę blėtą) ir 
kepk gana karštame pečiu
je.
Džiovintų slyvų pyragas

1 puodukas džiovintų sly
vų, (supiaustytų į mažus 
šmotelius), l’/a puodukų mil
tų, 1 šaukštuką baking pow- 
der, pusę šaukštuko drus
kos, valgomąjį šaukštą avie-rybes visų garbinamų ir ger- Se! Kokia nuostabi būtų ši- me Pa^r^’ atsiminimas šitų „—, w--------- t----

biamų, vertų visų liaupsini- ta moteris, tokia meilinga, I ir u įų rankų pa- daus pieno, 2 kiaušiniu, vie- gtQ, vieną ketvirtadalį puc-, v, _ ’ . ~ ’ 'lieka mūsų širdies dugne-stovi šita tokia rūpestinga. Galvojame . » „ . UUSUC>virs didžiųjų žmonių žygių, 
virš meno kūrinių, virš vi
sa, kas yra pasauly didžiau
sia ir garsiausia.

mo.' Ir štai čia 
vargšė moteris stebuklinga apie gražų deimantą, kuris 
savo pasiaukojimu, kurios apipurvintas ir negali žibėti, 
niekas nepažįsta Ir čia sto- Viena gražiausių moteriškų 
vi šita vargšė moteris su; sielų, kaip kad šitos mote- 
meilės. pasišventimo, nuo- riškės, yra čia, šitoje grinte- 
latinio širdingumo brange- Įėję, kenčianti smurtą ir 
nybėmis, kurių esimą niekas storžieviškumą, negalėdama 
nežino. Kaip gali žmonių nušvisti visu savo šviesos 
visuomenėje atsirasti pana- puikumu. Teisybė, jos nuos- 
šus nelygumas? Senutė lė- Labus jautrumas ją išvystė 
tai eina gatve; valgo šmo- tylia, klusnia kasdieninių 
telį duonos, kurį jai davė žiaurumų kančia. Bet, pagal-

Iš Sąjungiečių 
Veikimo

Toįvn of Lake. — Moterų 
Sąjungos 21 kuopos skait
lingas susirinkimas įvyko

, . ij , ... • , i u-x -ai- vasario 3 d. Naują narę Elz-ka.p išmaldą; ji glaudžiasi; vokite, kas butų is tokio su-ibietą Laurinavi{i ,ra4j 
tolimų giminaičių namelyje.. btilaus moteriško jautrumo | j Cerjulienė
Vieną dieną numirs, niekas turtinguose, ramiuose, švie- j ' H jabiliejaU3 vakaro !a_ 
nežinos kad numirė; niekas, siuose namuose! Kaip spin-i įiai raportaV3 Ona No|£ie. 
neapraudos josios. O tačiau, dėtų sitos tokios gražios - T •, - .šitai moteriškei „J „o,™ JL „„ »*• Llk° gižaus pelno.
saulis bus šio to netekęs 
Tai vis vien lyg begalinėje 
padangėje būtų užgęsusi 
viena žvaigždelė, kurios nie
kas nepamatė.

Praeidami viena miestelio

mirus, pa- akys, kurios dabar yra pa-
iriuvusios ašaromis! Kaip 
dainuotų šitas balsas, kuris 
dabar kūkčioja. Kaip judėtų 
šitos rankos, kurios dabar 
traukosi iš skausmo! O ta 
čiau

gatve, rodos, esame girdėję' ir pirmąja brangenybe, pa-į 
aimanas, sakytum, kas rau- i saulis nepasinaudos. Subti- 
dotų. Einame savo keliu, ir į lesnė ir kilnesnė už daugelį 
kitą dieną, praeinant ta garsių moterų yra šita ne- 
pačia gatve, priešais tuos žinomoji moteris. Ir ji pe- 
pačius namus, vėl užgirstam rejs per pasauų negalėda- 
raudant. Situose namuose v •
verkiama; kažkas nutiko. |ma 1”-s™t"'.,u savo geru-

Pirm. J. Čepulienė dėkojo
sąjungietėms už brangią do 
vaną, kuri jai buvo įteikta 
jubiliejaus vakarą.

Iš apskrities susirinkimo
šita brangenybe, kaip pra"eS,5 A' Norkien< kad
T«oao _ , apskritis rengia vakarienę

vasario 20 d., Home Econo- 
mies Center, 32 W. Ran- 
dolph St. (21 floor). Kas 
neri dalyvauti, tikietus gali 
įsigyti iš pirm. J. Čepulie
nės.

Nutarta įteikti $100.00 
sąjungiečių chorui išlaidoms

ną trečdali puoduko kakao duko galdaus pieno x Sauks 
(cocoa), prie kurio pripilk sutarkuotos citrinų ar

kiau-

SPRING THRUSH - Margare) 
Whiting, daughter of aongvvritef 
Richard Whiting, aings thoae ro 
mantic tu net on NBC'a nevt 
"Philip Morris Folliea of 1946/ 
Margaret akyrocketed to fam< 
wlth her beat-telling reeording oi 
"lt MigM.Aa Well Bo $pring,'

oranzių žieves, vienąv • •( sinj.
Išsijok miltus, baking pow 

der ir druską į molinį bliū
dą. Įmaišyk sviestą su ša
kute. Pridėk pieną ir gerai 
išplaktą kiaušinį. Sumaišyk 
ir išvoliok tešlą apie vieną 
ketvirtadalio colio storio. 
Patrink tešlą su trupučiu 
išleisto sviesto, uždėk lygiai 
slyvas, gerai apiberk cuk
rum ir citrinų ar oranžių į 
žieve. Suvoliok taip kaip 
“jelly roll”.

Įdėk į gerai išsviestuotą i 
palevotą puodą, uždengk ir‘ 
įdėk šį puodą į didesnį, puo
dą, kuriame randasi verdan
čio vandens. Virink garu 
per 2 valandi, dažiūrėdama, 
kad vanduo neišvirtų visai 
iš išlaukinio puodo. Padėk 
ant stalo dar šiltą. Reikia 
šį pyragą valgyti su pienu ir 
cukrum. |

Niekur neišeisi, niekur iš laukų tų,
Kur dangus toks melsvas, kaip melsvi linai;
Nors svetur ir auksu grįsti miestai būtų,
Be Tėvynės dūmų trokši tu tenai.

Iš nakties bažnyčion moterys būriais eis,
Prie miestelio kojų apsiaut susės,
Pasigersi žodžiais, sąmojais lengvaisiais,
Nes gimtoji žemė lūpoms jų šnekės.

Kai mergaitė leisis ežeran su neščiais
Kai ji juoksis, saulei dainą kai niūniuos 
Tavo širdį meilė ims dalintis plėšys 
Tartum balti paukščiai mėlynuos kalnuos.

Vakarui atėjus brolis eis pro varčią,
Armonikos aidas skris, laukais lygiais.
Žengs nuo kryžiaus Kristus, žengs medinis Dievas, 
Aplankys sodybas, laimins mūs laukus.

Kerpėjęs nuo liūčių, skeldėjęs nuo vėjų;
Ant pečių neš kryžių, po našta linguos;
Tais pačiais keliais eis knygnešiai, kur ėjo 
Ir paguldė kaulus Sibiro snieguos.

Aplankys ant kalno kartuvių kalnelį,
Kur mėnulis supas debesų laive.
Guli jie sukilę prieš valdovų valią
Jų veiduos žemėtuos žydi Lietuva.

Eis dar į sodybą motina prie lingės,
Vienatūrį rėksnį lopšine linguos:
“Lylia, varguolėli, augk, būsi petingas,
Josi ir atneši saulę mūs’ namuos'.”

Rūkas slinks papieviu, mėnuo kris už girių, 
Kaime tretį kartą sugiedos gaidys,
Grįž klajūnės vėlės, grįž karstan numirę,
Vėl Rūpintojėlis savo kryžiun grįž...

Veltui tavo mintys į svetur keliauja,
Saulė, nors šviesiausia bus svetur tamsi.
Čia brangiau už auksą juodos žemės sauja,
Nes kiekvienoj dulkėj čia tu pats esi.

K. Inčiūra

tas mus jaudina, nors neži-; mU- VISU savo įsmaningumu 
nome. kas tai būtų. Mūsr ! Šitos tragedijos akivaizdoje Padengti.

Pinų. J. Čepulienė prane- 
Į šė, kad bal. 27 d. sueis 5 
metai kaip buvęs klebonas 
kun. A. Skripka mirė. Nu
tarta užprašyti šv. Mišios 
už jo sielą.

I Į Tėvų Marijonų Bendr. 
3eimą aukų paskirta $5.00; 
atstovauti apsiėmė E. Ged- 

; vilieuė, V. Bučnienė, P. Tars 
kienė'. Seimas įvyks kovo 3 
d.

Pirm. Čepulienė pranešė, 
kad dienraščių “Draugo" 
koncertas įvyks vasario 10 
d., St. Agnės salėje. Kvie
timas priimtas ir sąjungie- 
tės įsigijo tikietug nuo Če- 
pulienės ir nusitarė dalv- 

! va.uti “in corpore”. Sąjun-1 
gietės yra dėkingos “Drau
gui” už dedamus aprašy- j 
mus. Sajungietė

Springfield, III. — Edward 
į J. Barrett, valstybės sekre- į 
į torius, praneša, kad devy- i 
{ niolika karo veteranų pa
kviesti įvairioms pareigoms Į

_ . jo ofise. Tarpe kitų yra ir IWIFE IMMORTAL — Lt.-Col. William M. Hendrix, who wat . . _ ..
presented vvith 500 pounds of wet clay and commitsioned to make lietuvaite IŠ Springfield,
a statue of his wife on NBC's “People Are Funny” program, puts I Bemice Bernotas per karą
the finishing touches on his creation as Mrs. Hendrix patiently 1 . . ,
models and daughter Molly looks on. The completed statue, cast in j tamaVUSl marinų korpuse,
bronze and called ‘ The Ideal American Wife," was shipped to the j: paskirta į AddreSSOgraph
New York Parlt Commisaion. , r 1 ®

UŽ GINTARINIO KRANTO
Ežerais nusiirčiau,
Jūružėms nulinguočiau,

Į savo žemę šventą.
Keliaučiau ir takeliais,
Nors ir pūslėtais keliais,

Į gintarinį krantą.
Girdžiu ten verkia, verkia,
Už plieno sienos rauda,

Lietuva metinėlė.
Jos surištos rankelės.
Erškėčiai ant galveles,

Kapais laukai užžėlę.
Kad tik pasiekt galėčiau;
Jai rankeles atriščiau,

Nuneščiau laisvės vyno.
Ji mane mažą glaudė,
Drabužėlius išaudė,

Man sielą išaugino.
O, motinėle mano,
Brendu per okeaną,

Bet štai, vis kraujas, kraujas.
Iš mūs šventos žemelės,
Atringuoja upeliais,

Toks savas, jaunas, naujas.
Tai tavo, motinėlė,
Visas gyslas prapiovė

Už gintarinio kranto.
Atbėgu, širdužėle,
Tu dūsaut nepaliovei —

Varžtuose okupanto.
Marija Aukštai tė

Tai yra labai geras val
gis dėl vakarienės, ypač žie
mą.
Uogų pyragėliai

Mažutėliai arba dideli py- | 
rageliai, “turnovers” yra vi- I 
sų mėgiami per visą uogų 
sezoną. Ga!ima juos gamin
ti iš braškių, mėlynių, ser
bentų ir t.t. Neturint uogų 
galima vartoti vaisius.

1 kvortą uogų, vieną ket
virtadalį puoduko cukraus, 
vienu aštuntadalį šaukštuko 

I pudruoto “all špice”, 1 šauks 
i tą miltų, pusę puoduko kor
dų syrapo, 4 šaukštus “for- 
tified” margarino, 

j Nuplauk uogas. Nuvalyk.
; Sumaišyk cukrų, “allspice” 
į ir miltus. Šiuom apibarstyk 
uogų viršų ir lengvai viską 
pamaišyk. Pagamink savo1 

, pasekmingiausią tešlą var- 
! to jaut l'/a puoduko miltų. 
Išvo'iok tešlą iki vien0 aš-,
tuntadalio colio didumo. Už
dėk uogas ant pusės tešlos. į

1 Įdėk j blekę arba blekutę, j 
užpilk kornų syrupą ant uo
gų, uždėk margarino trupi
nėlius. Paimk kitą pusę teš
los ir uždėk ant viršaus uo
gų, pirštais prispaudžiant 
kraitelius. Kepk karštame 
pečiuje (400 laipsnių F.) 
penkiolika minučių, tada 
pilk pusę puoduko vandens 
aplink “turnover”; šilumą 
padaryk 350 laipsnių F. ir 
pakepk dar 30 minučių.

SILHOUETTE—The populnr 
singer of NBC’s "Dinalt Shore’s 
O^cn Housc" program has a 
figure that does įveli by clothes. 
And Ihat's u>hy Miss Shore al- 
K’aysaccentuatcs thciniportance 
of lite silhoucttc ivltcn she se- 
levts a dress. This red crcpc 
uith ils haretn drapcd skirt, 
Ii iy u'oist and (dtogether lovely 
lit.es Itas red buglc beads on the 
leng sleeves eis ils only accent. 
hčivard Crccr designed it.

J I



J
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'DRAUGO" Koncerto Artistai

Operetėj Juokdarių Roles Los 
Prityrę, Atsižymėję Artistai

SENIO ŪKININKO DALI IŠPILDYS ŽINOMAS VAI
DINTOJAS KAZYS VE ŠOTA, O JO SŪNAUS ROLĘ 
LOS KĄ TIK IS LAIVYNO GRĮŽĘS ARTISTAS 
URENO BRUKNIS — BROOKS. — AKOMPANUOS 
ŽYMES ‘ PIJANISTAS IR DIRIGENTAS JONAS 
BYANSKAS

SIMO ROLĖJE
Operetėje “Sveikam Ligos 

Neįkalbėsi’’ Kazyg loš senio I J 4* *
ūkininko SIMO rolę, Simas,| KOSCldlldO ZltlIOS 
senas ūkininkas, yra labai
praktiškas žmogus. Jis pa
skirtas malūnininkės Agu-

CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA 46 Mėty Sukaktuvės Kalėjimo galva į

Vakar “Draugo" skaityto ne kartą su įvairiais vaidi- 
jams perstatėme du žymius nimais.
artistus: Genovaitę Giedrai- Bronjus ke_
t.ene r Antan, Ka.nmsk,, |jas paliuoau<)tas is
k-ane Draugo koncerte c- laivyno k,Jr istarnavo 3 roe.
peretej SVEIKAM I-IGOS , Džiaugiamės, kad lai* 
NEIKALBfiSI” toj svarbias , , „ Jig mfl* tarpan 
roles. Supažindinome skaity- );ad „ vaidinti svarWą 
tojus su jų gabumais ir n to- fa|, ži,je operetėje. 
pelnais, nes sakėme, jog dnr.
“Draugo"’ koncerte daly-; 
vaus tik žymiausi Chicagos' JOKŪBO ROLĖJE 
lietuviai artistai.

Šiandie norime skaityto
jams perstatyti kitus artis
tus, kurie operetėj išpildys 
svarbias roles. Mat, šioj z- 

peretėj visos dalys svarbios, 
kadangi kiekvienam daly
viui tenka vaidinti ilgokas 
roles ir išpildyti muzikali- 
ni is numerius.

Operetėj “Sveikam Ligos 
Neįkalbėsi" kaip jau ne kai
tą minėjome, yra daug svei- ‘

Bronius loš senio ūkinin
ko Simo sūnaus JOKŪBO 
rolę. Tėvas būtinai jam per
ša malūnininkę Agutę, ka
dangi jam — tėvui — rūpi 
gauti jos. malūnas. O Jokū
bas — paprastutis, geros 
širdies, be vyliaus bernelis 
— įsimylėjęs “sdarova” Ma. 
gdutę. Jis nenori žlembian
čios Agutės, bet “nagiškos"’ 
Magdės. Tai jau moteris — 
“pečiai kaip durys, o kiek 
savyj prikimštai. Kai atsi-kaus, pilvą plėšiančio juo- • . . . „ .J sės ant riešuto, tai tik kar-ko. Juokdarių dalims, tat, 

buvo svarbu parinkti artis
tus, kurie įstengia žmonėm o 
tą visą juoką kuo sėkmin
giausiai iškelti. Tas juokin
gas roles loš kaip tik du 
gabiausi Chicago juokdariai 
artistai
BRONIUS BRUKNIS- 
BROOKS IR KAZYS 
VE ŠOTA

Bronius Bruknis-Brooks

Bronius Brv.knis Chicago 
ir kitu miestų lietuviams se
niai žinomas kaipo gabus 
artistas-vaidintejas. kadan
gi nuo iaunų dienu dalyvau
ja įvairiuose vaidinim'ios°i ir 
teatruose. Bronius baige°
Dievo Apvaizdos parariūnę 
rn kvklą tuoj gavo progos 
atlikti įvairias vaidinimo ro
les per radio. Jau apie 15 
metų. kai vaidina scenoje 
ir per radio. Yra atl’kęs 
svarbias roles Vyčių. Pir
myn ir Birutės chorų teat
ruose ir operetėse. Bronius 
yra atlikęs roles ir anglų 
kalboje. Pav., vaidino žymią 
dalį Pillsbury Flour radio 
programe “Liglitnlng Bill’".
Būdamas laivyne turėi? pro
gos važinėti po įvairias sto
vyklas ir ligonines su vai
dintojų grune.

BUVĘS LIETUVOJE

Bronius yra aplankęs ir 
Lietuvą, kur išgyveno me
tus laiko. Sugrįžęs iš Lie
tuvos apkeliavo beveik vi-į Kazys (kairėje) ir Ero
sas Jungtines Valstijas -nius (dešinėje) Ve šota.

Cicero. — Izidorius Jo
cius, 1317 S. 49 Ct., vasario 
6 d. mini 46 metų sukaktį 
vedybinio gyvenimo ir pri-

rio ir dalyvaukime lietuvių 
parengimuose; eikime pėdo
mis: Gedimino, Vytauto, Ba
sanavičiaus, Maironio, arkiv. 

Vasario 1 d. Maldos Apaš-, Jurgio Matulevičiaus ir ki-

GRAŽUS PAVYZDYS

tėu globėju, o Agutė turi talystės skyrius turėjo sa- 
gražų malūną. Simui rūpi vo mėnesini susirinkimą ku- 
Agutei įpiršti savo sūnų Jo- riame dvasios vadas kalbėjo 
kubą. Su šiuo šliūbu .iam apie komunizmo pavojus, 
tektų malūnas. Bet sūnus Ragino melstis Šv. Tėvo in-
nelabai beklauso. Jis myli 
Magdę, nenori žliumbiančios, 
ištižusios Agutės. Kai tuo 
tarpu tėvas Simas gudrumu 
tyko Jokūbą apženyti su A- 
gute, - Jokūbas, su Agutės 
ir Jonuko pagalba pačiam 
Simuį iškepa karšta blyną, 
ir pagaliau vistiek laimi Ma- 
gdutę.

tų Lietuvos didvyrių.
Tikrai galėsime sakyti: 

Kas bus, kas nebus, bet Lie
tuva nepražus.

GERAME STOVYJE

Visų Šventųjų parapija y- 
ra labai gerame stovyje. 
Kleb. kun. J. šaulinskas ir 
komitetas daug pasidarba
vo praeitą metą parapijos

Yokohama. — Hiroji Hon
da, buvęs galva vienos karo 

... .» „ , .belaisvių stovyklos-kalėjimo,
aimena ka. k, iš savo SV’| v. s. Muitario Tribunolo nu- 
venimo. teistas į kalėjimą 20 metų.

Gimęs ir augęs Vocekų Tai viena mažiausių baus- 
km., Adakavo parap., 1900 ! mių Japonijos karo krimina-

tenciia, melstis už Lietuvą, 
kad Dievas padėtų jai pa- 
siliuosuoti iš bolševikų ver
gijos. Rašt. J. N. Jagmine 
perskaitė laišką iš Maldos 
Apaštalystės centro, kur ra
ginama prisidėti prie vajaus naudai, nes pajamų naujai 
prasidėsiančio 16 d. vasario, t bažnyčiai sukelta $12,182.80, 
Vajus tęsis iki vasario 16 nors buvo daug pataisymų, 
d., 1947 m.Visi nariai pasi- pagerinimų. Viso pinigų jau

JONAS BYANSKAS
tą pikšters, ir iš jo tik gars
tyčios.” Tokios moters Jo
kūbas nori, tokia kaip tik 
ir yr’ Magdutė. Iš karto Jo
kūbui atrodo liūdna, tamsi 
padėtis. Bet jam ateina į 
pagalbą Jonukas ir Agutė. 
Visi trys susitarę seniui iš
krečia šposą, ir Jokūbas pa
galiau laimi sau Magdutę. 
Bet, palauk kai pamatysite 
kiek jam atseina tas visas. 
Kaip Jokūbas ir jo tėvas 
ginčijasi pešasi, derybas ve
da. Tiek juoko, kad pamir
šite visus savo rūpesčius ir 
vargus.

! KAZYS VE ŠOTA
I

Kazimieras Ve šota bro
lis kito žymaus artisto Bro
niaus Ve Šotos, irgi vienas 
žymiausių jaunųjų Chicagos 
artistų-vaidintojų. Kazys pa 
eina iš Bridgeporto apylin
kės, kur ir dabar gyvena. 
Savo laiku Kazys yra vai
dinęs eilę svarbių rolių žy
miuose vaidinimuose, štai 
keletą: 1942 m. lesė Par 
O’Malley rolę “Tale of 
Broadvvay veikalą; pava
sarį lošė Joe Barbulis rolę 
veikale “J”rg.is Katauskas”; 
vasarą lošė Conrad Conwel’ 
rolę veikale ’ • Manor of West 
wood”. Lošė svarbias roles 
vokaluose ' ‘Going Wild'\ 
•Heaven Can Wait ”, ‘ Lie

tuvaite”. Net ir svetimtau
čiai įvertina Kazio gabumus 
ir j’j paskaito tikrai gabiu 
artistu. Kazys ir jo brolis 
Bronius taipgi patys rašo 
nemaža originalių veikalų, 
kurie perstatomi per lietu
viškus r a d i o programas. 
Prieš kelis metus jie Chi- 
cagoje perstatė savo origi
nalų veikalą “Lietuvą-Tėvy
nė’".

yra sudėta $53,750.99. Jei 
parapijonai šįmet duosniau 
pasirodys, galima tikėtis, 
kad nepoilgo turėsime nau
ją patogią bažnyčią.

Mūsų parapijoje darbuo
jasi parvykęs iš kariuome
nės kapelionas kun. Tikui- 
šis.

m. Dievo Apvaizdos bažny
čioj už žmoną paėmė Vero
niką Gailiūtę, gimusią Ra
seiniuose, o augusią Vėduo
klėj.

Užaugino du sūnus: Leo
nardą ir Edvardą ir dvi duk
teris: Marijoną ir Kazimie
rą. Visi vedę.

Tėvai džiaugiasi, kad tu
ri gerus sūnus, dukteris ir 
marčias. Ypač labai pasi
žymi žentas Pr. šnekutis ir 
marti Kotrina Bekeriūtė, a- 
bu iš Brighton Park.

Visi bus “Draugo” kon
certe. Rap.

listams.

Nevartok 'Svaigalu'
Dėl pagelbos nuo “Nugarskau- 

smy”, “Rheumatipmo” ir 
“Muskulų Skausmų“.

. . Vartokite . . .
HEALTH KKSOKT MINKKAI, 

BATH DRISKĄ
1 tuaiSukas užtenka 10 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00

Prašykite Jos vietinei vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog į —

Bath Products Co.
Laboratories — Chicago, III.
South»aldlečlal kreipkitės J UNION 
I>RUG CO., 3459 S«. Halsted St.

žadėjo melstis, aukoti šv.
Komunijas, Mišias, rožan
čius, stacijas už paliuosavi- 
mą Lietuvos iš kruvinų bol
ševikų nagų. Taip pat pra
eitą sękmadienį draugija 
skaitlingai dalyvavo bend
roj Komunijoj už Lietuvos 
išlaisvinimą, 0 kleb. kun. J.
Šaulinskas pasakė pritaikin
tą pamokslą. !

Į Šv. Vardo Draugija atei- 
Rusai okupantai lietuvių i nantį sekmadienį eis bend- 

turtą pagrobė, jų namus su- ' rai prie šv. Komunijos per 
' degino, jri kraują praliejo, Į 9 vai. šv. Mišias, o po pa- 
vergais padarė, Amerikos maldų turės svetainėje ben- 
lietuvių sudėtas aukas pa- į drus pusryčius bei susirin- 
grobė, bet mūsų maldų r.e- kimą. Visi nariai kviečiami 
pajėgs pagrobti, nes malda dalyvauti ir atsivesti savo 
yra galingesnė už visus o- draugus. Koresp.
kupantus. Su malda mes nu-

‘Draugo” koncerto metu; galėsime visus priešus. Būsi ‘ Draugo” bičiulis, jei
perstatant šią gražia opere
tę, muzikos direktorium bus 
žymus pianistas ir dirigen
tas Jonas Byanskas, kuris 
irgi Chicagoie priskaitomas 
vienas žymiausių lietuvių 
muzikų-artistų. Ilgus metus 
J. Byanskas yra vedęs žy
mius chorus, perstatęs daug 
žymių veikalų. Jis vienu 
tarpu su žymiais artistais! 
ir buvo
nuvykęs į Lietuvą, kurią ap
važiavo su koncertais. Ir 
šiandie kur tik perstatoma 
kokie vaidinimai, koncertai 

į ar muzikaliniai parengimai, 
žiūrėk be Jono Bvansko ne- 
apseina. Jis žmogus kuklus, 
mažai kur prasitaria, negir
dėsi garsių išgyrimų, bet 
savo srityje labai pasižymė
jęs ir sugebantis žmogus.

Operetės režisore yra Ge
novaitė Giedraitiene, kuri 
pati loš Agutės rolę. Prie to 
išpildys keletą parinktu dai 
nų antro koncerto dalyje.

Pasižadėkite, tat. pamaty
ti ir išgirsti šiuos žymius 
artistus “Draugo” koncerte, 
sekmad., vasario 10 d.. St. 
Agnės salėje, prie Archer 
Avė. ir Rockwell St. Kon
certo pradžia lygiai 4:30 v. 
popiet. Po koncerto .šokiai 
8:00 vai. vak., prie žymios 
BOB PHILLIPS ORKEST- 
ROS.

TĖVŲ MARIJONŲ’ 
PRAMOGA

Brighton Park. — Tėvų 
Marijonų 35 skyrius, rengia 
bingj vasario 17 d., 2 vai. 
popiet, veikėjos Navickienės 
namuose, 4538 So. Washte- 
naw Avė. Įžanga 35c. Kvie
čiame visus atsilankyti. Na- J 
vickienė su dukra Anna Jas- 
pariene visus maloniai pri- į 
ims ir pavaišins. Visas pel
nas bus dovana seimui, ku
ris įvyks kovo 3 d. Rėmėja

Atsiminkime 16 d. vasa- gausi naują skaitytoją

i FLOWERS

Thursday, 
February 14th

į

"Hearts and Flowers”

Nėra geresnio būdo pasakyti “Be My

Valentine’’ negu su gėlių dovana

arba korsažu. Nes jeigu norite pasakyti«
Jai nors kiek... arba labai 

mylite. .. galite Išraikyti su Gėlėms!

ALLIED FLORI8TS’ ASSOCIATION

RUOŠKIS “DRAUGO” 
KONCERTUI, VASARIO 10 
ST. AGNĖS AUDITORIUM, 
4 VAI.. POPIET.

FiARGUTIU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. - ĮSTEIGTAS BAL. 11. 1933

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

iki 2-ros valandos popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:30 

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:

6755 So. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehiU 2242

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Iš Mūsų Dirbtuvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

3S

DABAR tai laikas pagrąžinti savo namus su geriausios 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didelį pasirinkimą, mūsų 
pačių išdirbimo, visokios rūšies klasiškų ir moderniškų 
rakandų. Pasinaudokite proga!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mus. — 
Prie Progos Paklauskite Jųl

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

4140 Archer Avė. Chicago 32, III.
Telefonas — LAFayette 3516 

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS
Z

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

Turtas Virš $17,500,000. — Atsargos Fondas Virš $1,300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JUSTIN MACKIEWICII, Pres. and Mgr.

Office hours dally: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdays: 9 A. M. to 
12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M.
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1$ GARY, IND. LIETUVIŲ GYVENIMO
kas, durų sargas S. Petrai
tis.

DRAUGIJŲ DARBUOTE
Sarusio 27 d. parapijos sa

lėje West Side L. P. P. Klū 1 APLANKO 
bas laikė metinį susirinki- j klebonas laikos gra
mą, kuriame buvo išduota žaUg papročio _ aplankyti, 
metinė atskaita. Pasirodė, sav0 parapijoms laikotarpy i 
kad klubas labai gerai gy- nuo gv Kaiėdų įkį užgavė- 
vuoja. Nors praeitą metą ' Didžiuma parapijonų!
daug ligonių turėjom ir 4 ] užsikviečia kleb?ną j vaišes-
nariai mirė, bet visgi klū- Dietums ar vakarienei, 
bas finansiniai paaugo per gausio 25 d. klebonas at
virs pora šimtų, dolerių. silankė pas seną Gary pa- 

Susirinkime pnsirase dar, ijoną katalikiškos spau-' 
du nauji nariai: J. ^Atkočai-dQg veįkėją, “Draugo” agen

tą, J. Aukškalnj, gyvenantįtis ir A. Oškinas. Pasirodo, 
klubas auga¥. , . .i gražioj rezidencijoj, 1354

Apsvarsčius bėgančius ren Harrison st Be klebono, at

kio geriausiai pavyktų. Ne
praleiskit progos.

BALE

Pas mus be A. L. T. Lake 
County skyriaus, yra susi
tveręs ir BALF skyrius, ku
ris labaį gražiai darbuojasi. 
Praeitą metą buvo surinkta 
drabužių per virš 1,000 sva
rų ir pasiųsta nukentėju- 
siems nuo karo lietuviams. 
Taip pat nupirkta ir pasiųs
ta maisto už $120.00.

Dabar vėl eina vajus — 
drabužių rinkimas vien vai
kučiams nukentėjusiems nuo 
karo. Šį darbą atlieka para
pijinės mokyklos vaikučiai.

tuvių parapijos svetainę. At-! 
liksit gražų pasigailėjimo 
darbą. Korespondentas

9 irąuette Park, birželio 
rugpiūčio 25.

šv. Antano, Cicero, birže
lio 16 ir rugsėjo 1,

Šv. Kryžiaus, Town of 
Lake, birželio 23 ir rugsėjo 
8.

Nekalto Prasidėjimo, Bri- 
ghton Park, briželio 30 ir 
rugsėjo 15.

Lietuvos Vyčiai liepos 4.
Šv. Kazimiero, Chicago 

Heights, liepos 7.
Šv. Mykolo, North Side, 

liepos 21.
Aušros Vartų, West Side, 

rugpiūčio 11.
Dienraščio “Draugo”, rug

sėjo 2, Labor Day.
Šv. Kazimiero Akad. Rė

mėjų rugsėjo 29.
PIKNIKAI KITUR:

Dienraščio “Draugo”,
Bergman’s Grove, liepos 14.

Sophie Barčus vakarušnin- 
kų, Justice Park, birželio
23.

KINŲ KARDINOLAS

1946 Piknikai 
Vytauto parke

Šv. Petro ir Povilo, West 
Pullman, gegužės 5 ir liepos 
28.

Visų šventų, Roseland, 
gegužės 12 ir liepos 14.

Šv. Jurgio, Bridgeport, 
gegužės 19 ir rugpiūčio 18.

Šv. Juozapo, So. Chicago, 
gegužės 26 ir rugsėjo 22.

Labdarių Sąjungos, gegu
žės 30.

B. A. L A GH A W I C Z 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

10756 So. Michigan Avė.
Tel. PUL. 1270 ar CAN. 2515 
Rez. tel.: COMmodore 5765

_______ Turintieji nevartojamų at- Dievo Apveizdos. 18-tos.
Pakeliui į Romą naujų kar hekamų drabu&U vaiku- birželio 2, rugpiūčio 4. 

ris surengtas tikslu pagerb- ^i^Ul^,lkškalnto^ūnus ICa-1 dinolų suvažiaviman, Chica- ciaras’ Pras rni atnešti į be- Gimimo P-lės Šv., Mar
ti viršininkus. Bankietą su-j gu žmona ir daugg°j buvo sustojęs kardino-' “ —---------------------
ren£e Kaciusis ir J. Sirvins- d ų ir pažįstamų. |las, Thomas Tien, S.V.D.,
kas. Vaišėms pagaminti bu-, Svečia. vaišinos ir gerėjos vyskupas Tsingtao, Kinijoj, 
vo pakviestos M. Kamzienė ’4ukškalnio vaišingumu. Pa-! diecezUos. Čia jam padova- 
ir J. Radzienė, Į stalus pa- sikalbėię pasidalinę įspū- nota bturgniai kardinolo ru

džiais. skirstėsi į namus. bai- < Acme-Draugas teleph.)

kalus. ir baigus susirinki-|g.lankė kapelionas k.un. j. 
mą, prasidėjo bankietas, ku- Vaičiulis ir jo tėvas M. Vai

Vienų Metų Mirties Sukaktuvės

tarnavo A. Pilašaitikė, B 
Sandaraitė, R. Mazonaitė.

West Side Klubas dėkoja 
rengėjams, valgių pagamin- 
tojoms ir patarnautojoms.

SENIAUSIA DRAUGIJA

VASARIO 16-TAI 
BESIARTINANT

savo grupe. Taipgi pakvies
ta gerų kalbėtojų. Atsilan
kys ir kalbą pasakys mies- 

Gariečiaį visu smarkumu ' to mayoras F. Migas ir ki- 
rengiasi minėti Vasariol6- ti miestą valdininkai. Kle- 

Viena seniausių katalikis- tą, Lietuvos Nepriklausomy- bonas kun. K. Bičkauskas
kų draugijų ir geriausiai pa^ Ibės 28 metų sukaktuvių pa- deda pastangų, kad Nepri- 
siturinčių — tai Šv. Myko- minėjimą. Rengia A. L. T. klausomybės paminėjimas 
lo Arkangelo draugystė, ląi- Lake County skyrius. Pami-
kė metinį susirinkimą sau- nėjimas įvyks vasario 17 d., 
šio 20 d., parapijos salėje, šv. Pranciškaus parapijos 
Valdyba išdavė atskaitą iš salėje, 3903 Fir St., India- 
1945 metų. Pasirodė, drau- na Harbor, Ind. Pradžia 
gija praeitą metą turėjo 6:30 vai. vak. Programoj da- 
daug'išlaidų, ypač daug iš- lyvaus dain. K. Sabonis su 
mokėjo ligoniams pašalpo- ----------------------------------- —
mis. Mirė vienas nlrys. DiiAciamaci Priimti 

Apsvarsčius svarbesnius KuOjItilnuol rllllllll
reikalus, eita prie valdybos Į II f Kariu ^pilPAC 
rinkimo 1946 m. Vienbal- U. J. RCHIŲ JVIII «
šiai išrinkta ta pati: pirm. j Ruošiasi priimti US karių 
J. Kamza, vice pirm. A. Va- FRANKFURTAS, vas. 5. 
lenas, nutarimų rašt. J.-Mi-j—U.S. kariuomenė šiandien 
kėnas, turtų rašt. J. Dubo- sakė ji jau pradėjo parū- 
nis, ižd. M.. Pažėra, turto pinti butus, valgyklas ir 
globėjai P. Vedeckis, S. At- rekreacijos centrus Bremer- 
kočaitis, durų sargas A. Gri- havene, toms Vokietijoje tar 
vaįĮa i.nauja.nčių U.S. karių šei-

Po susirinkimo įvyko ma moms, kurios pradės balan- 
ža pramogėlė. i džio 1 d. atvykti per tą uos

tą.
KITOS DRAUGIJOS 
SVS,K,NK,MAS Fjrfflos

Sausio 6 d. Sv. Kazimie
ro Karalaičio draugystė lai
kė metinį susirinkimą para
pijos salėje. Sutrinkimas j UAW šiandįen pradėj0 al- 
buvo skaitlingas ir įdomus. Ių derybag gu Hud.

Metinė atskaita skambej o g0Q Motor car Co. ir Briggs 
gana gražiai. Apkalbėjus ^anufacturįng c0. Derybos 
bėgamuosius reikalus, P™-į grj General Motors dėl kitų 
sidėjo valdybos rinkimas, s- j reįkajų ne aigų kėlimo, taip 
rinkta nauja: pirm. D. Vai- . yyko šįandįen tarpe ben- 
noris, pagelb. K. Grigonis, dr(>VgS jr unįjOs atstovų.
nutarimų rašt. A. Valėnas,---------------------------------------
turto rašt. P. Baltrušaitis, j Kiekvienas dažnai varto- 
ižd. P. Kurpalis, globėjai jamas daiktas nustoja savo 
J. Aukškalnis, P. Petraus- svorio.

Tariasi su CIO Unija
DETROIT, vas. 5.—CIO-

ALEKSANDRAS JUCIUS
Mirė Vasario 5 d.. 1946 m., 

1:52 vai., po piet., sulaukęs se
natvės. Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskričio. Kvedarn.ų 
parapijos, Kvedarnų miestelio.

Amerikoje išgyveno 4 5 motus.
Paliko dideliame nuliūdime: 

žmoną. Agotą (po tėvais Moc- 
kaite, 3 dukteris Marcelin Chiu- 
zelienę ir jos vyrą Stanley. 
Anna Konipalai ir l\pse--Cicė
nas ir jų šeimas; 4 sūnus Jo- 
seph ir jo žmoną Ituth, Alex 
(l'.S.A.) ir jo žmoną Bernice 
Krank ir .John; vienuoliką 
anūkų ir vieną proanūkę ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstam ų.

Priklausė prie Šv. Vardo. 
Apaštalystės Maldos, Kožančia- 
vos ir Chicagos Lietuvių Drau
gijų.

Kūnas pašarvotas namuose 
14 E. 1 0 71 Ii St.

laidotuvės įvyks šeštadienį 
Vasario 9 d. Iš namų 9 vai., 
ryto bus atlydėtas į Visų šven
tų parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona. Dukterys, 
Sūnūs ir Vl-os Kitos Giminės.

Laidotuvių, direktorius L. Bu
kauskas. Tel. PVLIman 9661.

A. į A

Pfc. ALOYZAS J. ŽELNIS
Jau sukako vieni metai, kai negailes

tinga mirtis atskyrė iš mūsų tarpo my
limą sūnų ir brolį Aloyzą Želnį kuris žu
vo karo laukuose Vokietijoje.

Netekome savo mylimo Vasario 10 d., 1945 m.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną atilsį.

Mes, atmindami jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Mišias (su egzekvijomis) penkta
dienį, Vasario 8 d., 1946 m. Nekalto Prasid. šv. Pan. Marijos 
parapijos bažnyčioje, 8:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dasyvauti šiose pamaldos ir kartu su mumis, pasimelsti 
už a. a. Aloyzo sielą.

Nuliūdę: Tėveliai Jonas ir Pranciška; Sesuo Genevieve 
ir Visos Kitos Giminės.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MB. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3419 West llth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6335

t

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

A B A
. JACK EUDEIKIS .
Gyveno 4605 S. Hermitage 

Avenue.
A. a. JACK EUDEIKIS 

paguldė savo gyvybę už Tė
vynę kovos lauke Vokietijo
je, Vasario 8 d., 1945 m. ir 
tapo palaidotas Belgijoje.

A. a. JACK EUDEIKIS gimė Chicagoje Vasario 21, 1923 m. 
Paliko dideliame nuliūdime: tėvelius laidotuvių direktorių 

John F. Eudeikis ir Emilia (po tėvais Rudauskaitė), Seserį 
Dorothv Jakubs ir jos vyrą Lt. Comdr. Stanley Jakubs, U.S.N, 
ir daug k\tų giminių, draugų ir pažįstamų.

Mes atmindami jojo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo 
esame užprašę gedulingas šv. Mišias už jo sielą Penktadienį, 
Vasario 8 d., 1946 m. Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčioje, 9-tą 
vai. ryte.

Kviečiame visus gimines, draugus, pažįstamus ir kaimynus 
dalyvauti šiose pamaldose.

Nuliūdę: Tėveliai, Sesuo, švogeris ir Giminės.

SENOMS, ATDAROMS, 

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčiamieji nuo senu. atdarų 
ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOULO Glnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tu 
senų, atdarų ir 
skaudžiu žaizdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybšs suteiks 
Jums tinkamą 
nakties poilsi ir 
pagelbės išgydyt 

senas, atda-
ras ir skau- L.
džlas žali- 

daa. Vartokite JI Irgi skaudteins 
nudegimams, Sąšu Ir sutrūklmų 
prašalinlmul, ir kad palengvinti 
Psoriasis niežšjlmą. Atvšdina va
dinamą Athlete’s Foot degimą ir 
niežėjimą, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
sutrflkimo tarp pirštų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbšrlmams ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu
sės.

LEOULO OINTMENT parsi
duoda po *1.00, 1.78, ir S.OO.

Siųskite Jūsų Money Orderi tie
siog 1:—

L E G U L O
1941 No. Polanki Rd. 

Dept. D. Chicago 39. III.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Koplyčios VELTUI Vlsoee 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Kctvirtad. 
8 vai. vak.

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

tr. t

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi j Mūsų Įstaigą!

Čia rasite suvirš 200 Puikių 
paminklų ir galėsite lengvai 
išsirinkti tokį, kuris patiks.

Dauęslis Lietuvių yra pilnai 
patenkinti tau mena iedevrau, 
kuriuo* mes padirbome jiems.

Kairėje matosi vienas iš
daugelio mūsų atliktų darbų.

* .
Prie pirmos progos atvykit 

į mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
621 NO. WESTEBN AVĖ. TEL.: SEELEY 61OS 

(Įstaiga randami netoli Grand Avenue)

- -
'ONULIODIMo"WBjBp

VALANDOJE

KREIPKITfiS PRIE 
ANTHONY B.

PETKŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Avė., Cicero, 111.
Telefonas — CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago, 11..
Telefonas — GROVEHILL 0142/

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, ir 
jūsų finansiškam stovini prieinamas!

NARIAI: 

Chicagos 

Liet aviu 

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

AMBULANCU 
Patar naujam 
dienąirnaktį 
Mes Turime 

Koplyčias 
Visame 
Mieste.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

I. LIULEVICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

P. I. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Teiephone YARds 1419

I. I. ZOLP
1646 WEST 46th St.__________ Phone YARds 0781

MAŽEIKA - ir - EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 1138-39

LACHAWICZ IR ŠONAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULIman 1270

L. L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULIman 9661

I
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REZERVUOKITE - V A S A RIO (F E B.) 10 DIENĄ-
S

iiDRAUGO' BūaSa KONCERTUI
ST. AGNĖS PUIKIOJE _________________
PO KONCERTO —ŠAUNŪS ŠOKIAI KURIEMS Gros Garsi BOB PHILLIPS ORKESTRĄ
Graži Operetė "SVEIKAM LIGOS NEĮKALB ESI — Dalyvauja Ukrainiečių Choras# Šv. Kazimiero Akad. Orkestrą ir daug kitų Artistų.

Prie So. Rockwell St. ir Archer Avė.

KONCERTO PRADŽIA4:30 V AL. PO PIET. ŠOKIŲ PRADŽIA:—8:00 VAL. VAK. ĮŽANGA:—KONCERTUI IR ŠOKIAMS $1.25 TIKTAI ŠOKIAMS .75

lau išbandytas

Naujas sparnuotas automobilius
PER DEŠIMTĮ MINUTŲ GALIMA SPARNUS PRIDĖTI 

ARBA NUIMTI.
Dalias, Tex. — Jei moks- 

linnikai surado priemonių, 
kaip susisiekti su Mėnuliu ir 
dabar daroma pastangos su- i 
sisiekimui ir su Marsu bei 
kitomis planetomis, tai ko
dėl negalima pasigaminti 
automobiliaus-lėktuvo ? II

Taip. toks automobilius 
šiomis dienomis jau išban- Į 
dytas Majors Field. netoli 
Greenville. Texas. Automo-

Jūsų Radio Sugedęs!
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE C0.
DVIEJOSE VIETOSE:

3635 VV. Cermak Rd.
Chicag-o. III.

5244 S. 25th St.
Cicero, III.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS 
Taisom Visų Išdirbysėių 

Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS 
Paimam iš namų ir pristatom

PARPI ODAM .NAUJUS RADIOS
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muzikos Rekordų.

TELEFONAI:
ROt KAVEl.L 7757 

CICERO 41 IK

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

bilių-lėktuvą išrado South
ern Aircraft Division, Por- 
table Products Ine.

Naujas automobilius gali 
skristi, kaip tikras lėktu
vas. Gi nuėmus jam sparnus 
ir “uodegą”, gali važiuoti 
kaip tikru automobiliu. Iš 
garažo gali išvažiuoti auto
mobiliu. o ant gatvės, arba 
išvažiavus į užmiestį, prisi
dėjęs sparnus gali oru lėkti. 
Nauja ir patogu.

Automobiliaus-lėktuvo in- 
žinas yra 125 arklių jėgos, 
Inžinas automatiškai šaldo
mas. Turi keturis ratus. Jo 
sparnai 30 pėdų ilgumo. 
Greitis — 128 mylios į va
landą

BIJAU! BIJAU! Teisingumo Departmentas

Tiria Chicago dženitorių kaltinimus
HARRY D. ANHEIER PASKIRTAS VIRŠININKU FE- 

DERALIŲ SLAPTOS TARNYBOS AGENTŲ.

Hector Verburgh ir Dese- j nimams ištirti. Chicago po
re Smet, dviejų dženitorių, j licijos viršininkas užginčija, 
kurie pirmiausiai buvo įtar- kad dženitorių tardymo me
ti Suzanne Degnan pagrobi- tu nebuvę jokio brutalumo, 
me ir policijos kvočiami, į Harry D. Anheier paskir- 
Aukštesniame Teisme iškel- tas viršininku federalių a- 
tą bylą policijos viršinin-' gentų slapstosios tarnybos 
kui, detektyvų viršininkui Chciagoj.
ir visai eilei kapitonų ir lei-1
tenantų dėl brutalumo tar-Į NAUJI ĮTARIMAI 
dymo metu. dabar svarsto' Toledo, Ohio, policija yra 

sulaikius Edward Brunacini,

Įvairios ... Įdomios

ŽINIOS• • • •

Japonų kanuolė į 
Ameriką

Tokyo. — 50 tonų japonų 
priešlėktuvinė kanuolė, kuri 
gynė Tokyo nuo puolimų iš 
oro ir kuri yra numušus du 
U. S. lėktuvus, dabar gabe
nama į Ameriką atomo bom
bos išbandymui Aberdeen 
tyrlaukiuose.

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Formas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Dėl Susitarimo šauk:

Republic 6051

Kiekvienas vaikas, atvež
tas iš Europos į Ameriką ir1 
pirmą sykį patekęs į tokio; 
tipo glėbįv verktų ir šauktų, 
“Bijau! bijau!” Ši nuotrau-1 
ka padaryta traukinio pa-1

tarnautojui paėmus į ran
kas vaiką vieno čikagiečio 
kareivio, kurio žmona užva
kar atvyko iš Anglijos. 
(Acme-Draugas telephoto)

Teisingumo Departmentas, 
Washington’e. Kaip jau buvo 
paskelbta, H. Verburgh 
skundžia policiją $100,000, 
D. Smet $50,000 ir Verburgh 
žmona $25,000 užpakartoti- 
ną policijos kratą jos name.

Tikimasi, kad po sušaukto 
posėdžio Civilių Teisių di
vizijos, Teisingumo Depart
mentas pasiųs vieną valdi
ninkų į Chicago tiems kalti-

buvusį tarnautoją vienam 
Chicago viešbutyje ir gyve
nusį 4000 bloke Broadway. 
Jis, sakoma, prisipažinęs, 
kad tuo metu, kai buvo nu
žudyta Frances Brown ir 
pagrobta S. Degnan, gyve- 

1 nęs Chicagoj.
Kitas įtariamas Isidore 

Chase yra sulaikytas Go- 
wanda, New York, policijos.

Nužudė ''nemylimi" 
kūdikį

McKeesport, Pa. — Šio
mis dienomis čia buvo bai
sus įvykis. Motina Stella 
Gerber, 35 metų amžiaus nu
žudė savo trijų metų dukte
rį Judy. Suimta policijos pa
sisakė “nemylėjusi” savo 
dukters, dėlto ją mušusi 
tiek, kad nuvešta į ligoninę 
mergaitė mirė.

Manoma, kad motina bus 
pamišusi.

Ve tau, ir vedybos
London. — Kariuomenės 

vadovybės žiniomis. 100 A- 
merikos kareivių raštu pa
tiekę prašymą panaikinti 
aplikaciją, kuria prašoma 
jų žmonas britų kilmės par
siųsti į Ameriką. Jie čia no
ri gauti divorsų.

Pakelta cukrui kaina
Washington, D. C. — Nuo 

ateinančio sekmadienio rafi
nuoto cukraus kaina pake
liama trimis centais ant pen
kių svarų maišelio, kaip pra
neša OPA.

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ PAS MUS

Pirk Victory 
Bonus!
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Fa«kolo« Yra Daromo* — 
Statybai, Rrmontartmni. IT nfln alina iliiml — 
ANT IjENOVV MENKSINTŲ MMOKEJTMVI 
Pulnandoklte Zemoma NuottmčR) Kainom*. 
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU
TAUPYKITE mflmj J*ta1coJ«. Jfim) IndAllai 
rflpentln«al globojami Ir Ilgi 9S.000.00 ap
drausti per Federal Barlngn and Loan In
surance Corporation.. Jfisq pinigai bos grei
tai Išmokami fuma ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU 
FTNANHINft IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo, —

KEISTUTO SAVINGS AN D LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y 3236 S. Halsted St.

Ir grekai turi 
kvislingą

Atėnai. — Grekija karo 
metu taippat turėjo kvislin
gą (išdaviką), kaip ir Nor
vegija, būtent Konstantine 
Logothetopuolos. Vokiečiams 
pasidavus jis buvo pabėgęs, 
bet Amerikos kariuomenė 
suėmė. Nuteistas kalėj iman 
visam amžiui.

Nusivilo savo banku
Los Angelės, Calif. — Lu- 

cille Basolo, turbūt, daugiau 
jau nebedės pinigų į savo 
banką, nes pasirodė nesau
gus. Tūkstantį dolerių ji lai- 

Į kė paslėpus šaldytuve (ice- 
box) Bet vieną sykį atida
rius šaldytuvą pinigų nera
do; jie buvo pavogti. Kitam 
“banke” — pipirų dėžutėj — 
ji buvo pasidėjus $800. Tų 

1 vagys neužuodė.

Pirmoji grinorkų 
lartija

Pirmoji grinorkų partija, 
i tai yra Amerikos kareivių 
žmonos britų kilmės jau pa
siekė Chicago, apielinkės 
miestelius ir savo vyrus. 
Partijoj buvo apie 110 žmo
nų ir apie 70 vaikų. Pusė jų 
yra žmonos Chicagoj gyve
nančių kareivių ir pusė apie
linkės miesteliuose.

Penktadienį į New York 
atplaukia iš Anglijos kitas 
laivas, kuris atveža kitą 
partiją — arti poros tūks
tančių kareivių žmonų ir jų 
vaikų.

Nevykęs būdas nuomininkui išmesti
Antioch, III., gyventojas 

John Dewar panaudojo du 
nevykusius būdus nuominin
kui iš savo namų išmesti. 
Pirmą sykį jis aliejum ište
pė namų porčių ir duris. 
Nuomininkas pasiskundė 
teismui, kuris namo savinin
ką už tai nubaudė $15.

Po to namo savininkas su
galvojo kitą būdą. Užlipęs

ant stogo jis užkišo kaminą, 
kad viduje dūmai užtroškin- 
tų nuomininką ir visą jo šei
mą. Nuomininkas vėl pasis
kundė teismui. Dabar teis
mas namo savininkui įsakė 
iki teismo užstatyti boną 
$700 sumai. Jei iki to laiko 
jis da sugalvos kokį nomi- 
ninkui iš namo išvaryti, ne
teks užstato ir bus nubaus
tas.

Pataria žiūrėti kišenes Negras skundžia 
ir sveikatos policininką

James F. Riley, direkto
rius OPA Chicago regiono, 
per spauda pataria žmo
nėms, kad pirkdami mėsą 
pirmiausiai žiūrėtų savo ki
šenės ir savo sveikatos. Jis 
sako, kad tarpe 30 ir 40 nuo
šimčių parduodamos Chica
go krautuyėse jautiena yra 
pagaminta black market’o, 
vyriausybės veterinorių ne
inspektuota ir nesurūšiuota. 
Ji sudaro pavojų gyvento
jams sveikatos atžvilgiu. Už 
ją taipat brangiau mokama.

Fred Yarbrouhg, polici
ninkui Wabash Stoties, neg
ras Robert Evans apygardos 
teisme iškėlė bylą už pašo- 
vimą. Reikalauja $10,000 at
lyginimo.

Yarbourgh sako negrą pa
šovęs dėlto, kad jis priešinos 
areštui, o Evans sako, kad 
tuo metu policininkas buvo 
laisvas nuo savo pareigų.

Vos neuždūso seife
Richard Micbalski, 1537 

Noble St., sako bėgiu pen
kiolikos minutų yra pergy
venęs tokią baimę, kokios 
savo gyvenime nebuvo turė
jęs ir nenorėtų turėti.

Miesto rotušėj (City 
Hali) jis taisydamas grindis į 
nuėjo pasiimti kai kurių į- 
rankių, kuriuos buvo pasi
dėjęs tuščiame seife. Įėjus 
į vidų, seifas užsidarė ir už
sirakino. Laimei tai pamatė 
kitas darbininkas, kuris su
rado žinantį to seifo spynos 

Į kombinaciją. Kitaip Michal- 
Į kis būtų uždusęs.

Ieško dviejų pabė
gusia

Iš St. Charles pataisos na
mų yra pabėgę du Chicago 
jaunuoliai: Clifford Milės, 
409 S. Francisco, ir Ray- 
mond Childers, 4229 Lowe 
Avė. Autoritetai ir policija 
jų ieško.

Kiti du sykiu pabėgę jau 
suimti

Žinia oysterių mė
gėjams

United Airlines komerci
nis lėktuvas vakar iš Rytinių 
valstybių pajūrio į Chicago 
atgabeno 5,500 svarų oyste
rių. Nežiūrint to, oysteriai 
Chicagoj nėra pigūs.

X Nauji Cicero biznieriai: 
Arthur Simolke ir Ona Ross 
(Rotkevičiūtė) šiomis die
nomis susituokė Šv. Antano 
bažnyčioje. Namą ir biznį 
— valgomųjų daiktų krau
tuvę, 1307 S. 48 Ct., jie pir
ko nuo ūkininko J. Burins- 
ko. Vestuvėse dalyvavo visa 
Tamaškų šeima; jų duktė 
Irene buvo pamergė ir ūki
ninkas J. Burinskas. “Drau
go” koncerte žadėjo daly
vauti kaip jaunieji, taip ir 
jaunosios tėvai T. ir M. Rot- 
kevičiai. Jų, duktė Mary, iš
tekėjus už Nemec, gyvena 
Long Beach, Calif.

""X Elzbieta Lankau.skienė, 
savininkė Elizabeth Lingerie 
Shop, pasveikusi po ilges 
ligos, išvažiavo pailsėti į 
Kneipp Springs, Indiana. Jos 
sūnus Antanas Lankauskas 
iš Čikagos savo automobiliu 
nuvežė į Kneipp Springs, 
kuris yra tik pusė mylios 
nuo miestelio Rome City, 
Indiana.

X Bridgeport Phannacy, 
kurios savininkė yra J. Leš- 
čauskaitė, 3337 S. Morgan 
St., bridgeportiečiai gali iŠ 
anksto nusipirkti “Draugo” 
koncerto bilietų, kad nereik
tu laukti prie langelio sa
lėje.

X Ar žinote, kad kovo 31 
d. sueina 30 m., kai “Drau
gas” eina dienraščiu? Tą 
svarbią sukaktį pradėsime 
mipėti “Draugo“ koncertu, 
St. Agnės salėje, sekmadie
nį, vasario 10 d.

X Town of Lake turės vi
są būrį šaunįųi darbininkų 
“Draugo” koncerte: J. Za- 
levas, A. Mačiolis, P. Mal
džius, K. Tamošaitis, J. Če
pulis, J. Leščinskis, B. Be- 
lunskis, J. Kinčinas. Visi pa
sižymėję vyrai.

X Margaret Gudas ir Syl- 
via Stancikas, dvi jaunos 
Cicero lietuvaitės, susidrau
gavo su “Draugu’’. Kas sa
kė, kad čia gimęs, augęs 
jaunimas nesidomi lietuviš
ku laikraščiu. Reikia tik 
mūs jaunimą pažinti.

X Jonas Mazeliauskas, ži
nomas Bridgeport pionierius, 
po operacijos ilsis Šv. Kry
žiaus ligoninėj, kurioj dar 
turės išbūti apie pora sa
vaičių. Ligonis jaučias la
bai gerai.

X Steponas ir Stefanija 
Sakalauskai atidarė valgo
mųjų daiktų krautuvę ad
resu 1804 W. 47 St. Krau
tuvė turtingai įrengta. Ga
lima gauti net lietuviškų 
sūrių iš Michigan ūkių.


